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1. UVOD 

Prema članku 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi: 

(1) Škola radi na temelju školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. 

(2) Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na 

temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa. 

(3) Školski kurikulum određuje nastavni plan i program redvonih i izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojnoobrazovne aktivnosti, 

programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda. 

(4) Školskim kurikulumom se utvrđuje: 

– aktivnost, program i/ili projekt 

– ciljevi aktivnosti, programa i/ili projekta 

– namjena aktivnosti, programa i/ili projekta 

– nositelji aktivnosti, programa i/ili projekta i njihova odgovornost 

– način realizacije aktivnosti, programa i/ili projekta 

– vremenik aktivnosti, programa i/ili projekta 

– detaljan troškovnik aktivnosti, programa i/ili projekta 

– način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja. 

(5) Školski kurikulum donosi školski odbor do 15. rujna tekuće školske godine na prijedlog učiteljskog, odnosno nastavničkog vijeća. 

(6) Školski kurikulum mora biti dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku. 

(7) Smatra se da je školski kurikulum dostupan svakom roditelju i učeniku u pisanom obliku, ako je objavljen na mrežnim stranicama škole. 

Školski kurikulum naše škole polazište je i dokument na temelju kojeg nastojimo  ostvariti ciljeve  i zadatke odgoja i obrazovanja koji omogućavaju maksimalan 

razvoj  učeničkih i učiteljskih potencijala, na način da se potiču i ostvare intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj djece/učenika, te ostvariti unaprjeđivanje 

rada i razvoj škole u cjelini. 
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Pri izradi školskog kurikuluma krenuli smo od specifičnosti škole i sredine u kojoj škola djeluje. Središte i polazište rada na sadržajima školskog kurikuluma jesu 

potrebe i interesi naših učenika, roditelja i lokalne zajednice.  

Školski kurikulum sadrži sadržaje, procese, aktivnosti i projekte u kojima je u središte učenik, njegove potrebe, i cjeloviti razvoj koji uključuje razvoj kompetencija, 

osobnog identiteta i odgovornosti za druge i svijet u kojem živimo i to na način iskustvenog učenja i samostalnog otkrivanja svijeta oko sebe.  Potičemo 

motiviranosti, samopouzdanje  stvaranjem pozitivne slike o sebi, svijesti o svojim interesima i mogućnostima.         

U tu svrhu organiziramo  projekte, terensku nastavu, integriranu  izvanučioničku nastavu te ostale aktivnosti kojima unaprjeđujemo učenje i stalnu potrebu za 

znanjem i cjeloživotnim učenjem,  te razvijamo komunikacijske i socijalne vještine, kreativnost, te vještine rješavanja problema.  

Nastojimo unaprijediti stručnost, kreativnost i odgovornost u radu svih učitelja, omogućiti učiteljima stjecanje novih učiteljskih kompetencija, razviti poticajnu i 

uvažavajuću školsku klimu, te suradničke odnose. 

Također težimo ostvariti djelotvornu međusobnu suradnju u školi, suradnju s roditeljima i sa zajednicom koja će učenicima pomoći da uče na nove načine. 
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2. DUGOROČNI I KRATKOROČNI PLAN (CILJEVI) ŠKOLE 

2.1. DUGOROČNI PLAN (CILJEVI) ŠKOLE 

odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za poštivanje različitosti i 

snošljivost, te za djelatno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva 

promicati svijest i potrebu za znanjem kao temeljnom proizvodnom snagom u društvu i glavnim uvjetom uspješnosti razvoja,  

osigurati učenicima stjecanje temeljnih - općeobrazovnih i socijalnih kompetencija, osposobiti ih za život u promjenjivom društveno-kulturnom okruženju  

osposobiti učenike za cjeloživotno učenje.  

poticati solidarnost kako bi  učenici postali osjetljivi za druge, za obitelj, za slabe, siromašne i obespravljene, za svoju okolinu i za životno okružje koje obilježava 

raznolikost kultura, rasa, nacija, religija, 

razvijati osobni identitet i poštivanje različitosti kako bi svaki učenik mogao razviti svoje talente te razviti odgovornost za vlastiti život i postignuće osobnih ciljeva, 

te pripremiti sve učenike za zajednički život u demokratskom društvu 

razvijati odgovornost prema općem dobru, prirodi, radu, životu, ljudskom dostojanstvu, odgovornost učenika prema samome sebi, prema drugima i prema svemu 

što ga okružuje 

osigurati sustavan način poučavanja učenika, poticati i unaprjeđivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim 

sposobnostima i sklonostima 

razvijati u učenicima svijest o očuvanju materijalne i duhovne povijesno-kulturne baštine domovine i nacionalnog identiteta 

razvijati sposobnost kritičkog mišljenja i prosuđivanja, kreativnih sposobnosti i rada, sposobnosti samoorganiziranog učenja, 

razvijati sposobnost samostalnog donošenja odluka, prihvaćanja odgovornosti za vlastite postupke i ponašanje, 

razvijati svijest poštivanja prava na jednakost svih ljudi te komunikacijske vještine na svim razinama i uzrastima, 

razvijati i promicati pozitivno ozračje i kulturu ponašanja i međusobnih odnosa. 

 

2.2. KRATKOROČNI PLAN (CILJEVI) ŠKOLE 

stvarati ugodno razredno i školsko ozračje koje će poticati interes i motivaciju učenika za učenje te će učeniku pružiti osjećaj sigurnosti i međusobnog poštivanja 

omogućiti da svaki učenik bude uspješan u skladu sa svojim mogućnostima, potrebama i interesima  

postići da svi učenici usvoje temeljne općeobrazovne vještine i znanja te razvijati praktično-radne vještine za svakodnevni život. 

učiti kako učiti - osposobiti učenike da znaju učinkovito organizirati i upravljati vlastitim učenjem te razviti pozitivan stav prema učenju i da za samostalno učenje i 

naviku cjeloživotnog učenja 

razvijati kreativnost, apstraktno i kritičko mišljenje, istraživalački i stvaralački duh, te radne navike učenika 
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razvijati vještine prosocijalnog ponašanja i tolerancije, te samopouzdanje, samopoštovanje i svijest vlastitim sposobnostima i mogućnostima  

razvijati sposobnost donošenja odluka o vlastitom profesionalnom razvoju. 

identificirati i pratiti darovite učenike te učenike i učenika s teškoćama u učenju i ponašanju  

pružati pomoći učenicima s teškoćama i senzibiliziranje ostalih učenika za njihove potrebe, pomoć i suradnju.  

prilagođivati nastavne oblike, metode i sredstava rada pojedinačnim potrebama i mogućnostima učenika, kako bi se osigurao odgojno-obrazovni uspjeh svakog 

pojedinca 

poticati učitelje na uporabu primarnih izvora znanja, nastavnih sredstava i drugih izvora koji potiču sudjelovanje, samostalno istraživanje, otkrivanje, zaključivanje, 

znatiželju te učenje kako učiti  

razvijati informacijsku i komunikacijsku kulturu učenika, poticati uključenost svih učenika u informatičko obrazovanje u školi (izborna nastava informatike)  

odgajati učenike za kritičku i selektivnu informacija i  elektroničkih medija imajući u vidu zaštitu njihove osobnosti i zdravlja.  

unaprjeđivati zdravlje i sigurnost učenika, razvijati svijest i potrebu o brizi za o vlastito zdravlje i zdravlje drugih,  te sigurnost u prometu, 

razvijati  svijest o potrebi očuvanja prirode i zaštite okoliša, izgrađivati pozitivan sustav vrijednosti koji se odnosi na potrebu očuvanja kvalitete okoliša i razumno 

korištenje prirodnih resursa 

nastaviti s provođenjem programa Međunarodne Eko-škole, održati status 

razvijati i unaprijediti suradnju s roditeljima  

razvijati suradnički odnos i unaprjeđivati partnerstvo s lokalnim zajednicom te zajednički djelovati u akcijama zaštite okoliša 
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3. RAZREDNA NASTAVA  

3.1. MATIČNA ŠKOLA 

3.1.1. 1. RAZRED 

PREDMET AKTIVNOST CILJEVI AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNO 

STI 

NAČIN 

REALIZACI 

JE PRIJEVOZ 

NAMJENA AKTIVNOSTI 
DETALJAN 

TROŠKOVNI 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 
NAČIN VREDNOVANJA 

PID 

HJ 

TZK 

SR 

GK 

DAN  ŽUPE 

Razvijati osjećaj 

pripadnosti župnoj 

zajednici i povezati  

rad župe i škole 

RUJAN autobus 

Zajedno sa župljanima 

obilježiti blagdan Male 

gospe. 

-------------- 
ravnateljica, 

župnik, učitelji 

Razgovor o 

sudjelovanju na svetoj 

misi 

PID 

TZK 

SR 

HRVATSKI 

OLIMPIJSKI DAN 

Poticati  razvijanje 

tjelesnih aktivnosti 

i svakodnevno 

kretanje 

RUJAN 

Pješice/raz-

ličitim kre-

tanjima 

Osposobiti zdrav način 

života kroz kretanje 
--------------- učitelji, učenici Natjecateljske igre 

HJ 

PID 

MAT 

GK 

LK 

UREĐIVANJE 

RAZREDNOG 

OKRUŽENJA 

Ugodno 

materijalno i 

emocionalno 

ozračje, te razvoj 

što svestranijih 

obrazovnih 

postignuća. 

RUJAN ---------- 
Rad u zanimljivom i 

poticajnom okruženju. 
-------------- 

Učitelji, učenici, 

roditelji 

Snalaženje u centrima 

aktivnosti 
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PID 

TZK 

HJ 

POŠTUJTE NAŠE 

ZNAKOVE 

Ponašanje u 

prometu. 
RUJAN ----------- 

Sigurno sudjelovanje u 

prometu. 
------------ MUP PP KUTINA 

Izrada makete i crteža 

prometnica i 

prometnih znakova 

HJ 

LK 

SR 

GOSTOVANJE 

KNJIŽEVNICE 

Upoznati 

zanimanje 

književnice 

LISTOPAD ---------- 
Poticati na pismeno 

izražavanje i čitanje 
------------- knjižničarka 

Pismeni i likovni izrazi 

dojmova 

HJ 

LK 

UPOZNAVANJE 

KNJIŽNICE U 

ŠKOLI 

Upoznavanje sa 

školskom knjiž-

nicom i radom 

knjižničarke 

LISTOPAD ------------ 
Znati se služiti uslugama i 

mogućnostima knjižnice. 
------------ knjižničarka 

Pismeni i likovni izrazi 

dojmova 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

POZDRAV JESENI- 

ŠUMA I ŠUMSKE 

ŽIVOTINJE 

(LUGARNICA 

JAMARICE) 

Spoznati 

vremens.promjene 

u neposrednoj 

okolini dolaskom 

jeseni. 

LISTOPAD 
AUTOMOBILI 

3 RODITELJA 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

------------ 
Učiteljica, roditelji, 

Snježana Hlebec 

plakat, 

izložba, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

DAN IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

U MATIČNOJ 

ŠKOLI 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i 

zašto Dječji tjedan 

(1.puni tj.u 10.mj.) 

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti Međunarodni 

dan djeteta 

(1.ponedjeljak u 10. mj.) i 

na takav način djeci 

pokazati koliko su nam 

važna 

Jednosta-

vne 

nagrade 

kao što su 

lopte, 

slatkiši, 

školski 

Članovi DF, DND Kt 

– kao sponzori na-

grada, učiteljice RN 

i ja 

Prezentacija video i 

foto snimki (pano, 

plakati, izvještaj, 

novinski članak u 

Moslavačkom listu, 

Lastavici…). Opisno 

ocjenjivanje 
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pribor – 

simbolično, 

3 pudinga 

za natje-

canje. 

oko 250 kn 

motoričkih dostignuća 

i ponašanja učenika u 

natjecanju.  

PID 

SR 

TZK 

LK 

DANI KRUHA I 

ZAHVALNOSTI ZA 

PLODOVE ZEMLJE 

( MLIN) 

Naučiti kako 

nastaje kruh 

LISTOPAD Roditelji 

automobilima 

Znati kako nastaje kruh i 

gdje se proizvodi i kako se 

do njega može doći 

------------- Učiteljica, roditelji Foto izložba, izložba 

likovnih radova, 

izrada modela i 

figurica od tijesta 

HJ MOJA PRIČA 

(SLOBODNA 

TEMA), NATJEČAJ 

U KREATIVNOM 

PISANJU 

U gradskoj 

knjižnici 

KT prijaviti se na 

natječaj i pismeno 

se izražavati 

LISTOPAD Prijevoz 

roditelja 

Razvijati interes za 

pismeno izražavanje, 

razvijati natjecateljski duh 

-------------- Učiteljica, 

knjižničarka naše 

škole i gradske 

knjižnice KT 

Izložba pismenih 

radova; 

Eventualne nagrade 

od Knjižnice (Grada 

prijatelja djece 

Kutina) 

PID 

MAT 

TZK 

SR 

DAN ŠTEDNJE, 

PREDSTAVA 

POVODOM 

DJEČJEG TJEDNA 

U KUTINI   

Obilježiti Dan 

štednje. Uočiti 

važnost štednje. 

Osjetiti ljubav 

grada prema djeci 

LISTOPAD VLAKOM 

Uočiti pravila kulturnog 

ponašanja i ophođenja u 

banci/vlaku. Obilježiti 

tjedan djeteta 

pola 

dnevnice za 

učit.=75 kn 

oko25kn x 7 

uč i 1 

učitelja 

=200kn 

učiteljica i djeca 1. 

razreda , 

djelatnici banke, 

djelatnici grada 

 

razgovor, 

izvješće, dnevnik rada 

crtežima,  

fotografije 
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UKUPNO 

oko 275kn 

 

PID 

HJ 

SR 

LK 

GK 

DAN JABUKA 

U VOĆNJAKU 

OBITELJI MRKIĆ 

Vrijednost voća 

kao važnog faktora 

zdrave prehrane. 

LISTOPAD pješice 

 

Razvijati navike zdrave 

prehrane. 

 

 

 

Simboličan 

poklon 

obitelji oko 

20kn (kava) 

učiteljica, učenici, 

roditelji 

Proizvodi od jabuka, 

plakati, foto izložba 

SR 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati 

lutkarsku pred-

stavu i razvijati 

pristojno 

ponašanje  

LISTOPAD autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom 

izričaju 

ulaznica: 10 

kn 

knjižnica i čitaonica 

Kutina 

Crteži, anketa 

dojmova 

PID 

SR 

VJ 

TZK 

NAŠE GROBLJE- 

MEĐURIĆ 

Obilježiti Dan 

sjećanja na mrtve. 
STUDENI pješice 

Ponoviti pravila 

ponašanja na groblju i 

prisjetiti se pokojnih 

članova obitelji. Razvijati 

poštovanje prema 

precima. 

Svijeće i 

lampaši oko 

55 kn 

učiteljica i djeca 1. 

razreda, roditelji 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 
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PID 

HJ 

SR 

GK 

PUT OD KUĆE DO 

ŠKOLE 

 

Uočiti opasnosti u 

prometu na putu 

od kuće do škole. 

STUDENI pješice 

Osposobiti učenike za 

sigurno i samostalno 

kretanje od kuće do škole. 

------------- 
učiteljica, učenici, 

prometni policajac 

plakat, 

nastavni listići 

PID 

HJ 

LK 

KONVENCIJA O 

PRAVIMA 

DJETETA 

Upoznavanje s 

Konvencijom o 

pravima djeteta 

STUDENI ---------- 

Znati svoja prava i 

obaveze, poštivati prava 

drugih, upoznavati sa 

svojim pravima i odrasle 

------------- Učiteljica, DF BJ 
Izložba radova, kviz o 

pravima djeteta 

HJ 

PID 

SR 

VJ 

SVETI NIKOLA 

ŽUPNA CRKVA 

Posjet župnoj crkvi 

Sv. Nikole biskupa 

u Međuriću  (ili 

mala školska 

priredba) 

PROSINAC 
školski 

autobus 

Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana.Naučiti 

o običajima povodom 

blagdana Sv. Nikole. 

-------------- 

učiteljica, 

učenici, župnik, 

roditelji 

razgovor, izrada 

plakata 

PID 

HJ 

LK 

GK 

VJ 

MOJA OBITELJ 

PROJEKT 

Odrediti osnovna 

obilježja obitelji i 

kakve sve obitelji 

mogu posotjati. 

Sve obitelji 

jednako vrijede 

bez obzira na broj 

članova i jesu li 

potpune. 

PROSINAC ------------ 

Razvijati pravilan stav 

prema obitelji, ukazivati 

na stalnu potrebu brige za 

pojedine članove obitelji,  

poticati ljubav prema 

zajedništvu u obitelji.  

--------------- 
Učenici, roditelji, 

učiteljica 

Mala slikovnica Moja 

obitelj 
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SR 

PID 

VJE 

BOŽIĆNE 

RADIONICE ZA  

BOŽIĆNI SAJAM  

Osvijestiti božićne 

običaje. 

PROSINAC ------------- Naučiti djecu vrijednost 

rada. 

Razni 

materijali 

oko 300 kn 

po 

razrednom 

odjelu 

učitelji Prodajna izložba. 

SR 

PID 

BOŽIĆNA 

PRIREDBA 

Obilježiti Božić PROSINAC ---------- Druženje roditelja s 

djecom  

-------------- Učitelji,ravnate- 

ljica, učenici 

Predstava 

 

PID 

SR 

IZLOŽBA JASLICA 

U PŠ ZBJEGOVAČA 

Obilježiti Božić, 

uloga jaslica u 

obilježavanju 

Božića 

PROSINAC Roditelji  Natjecati se s izrađenim 

jaslicama s učenicima 

grada Kutine 

Razni 

materijali, 

donacija 

roditelja 

Učiteljica, roditelji Izrađene jaslice, 

eventualna nagrada 

za najbolje jaslice 

SR 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati 

lutkarsku 

predstavu. Bonton 

u kazalištu. 

PROSINAC autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom 

izričaju 

ulaznica: 15 

kn 

knjižnica i čitaonica 

Kutina 
listić, knjiga dojmova 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje 

muzeja kao jedne 

od kulturnih 

ustanova 

SIJEČANJ 
Školski 

autobus 

upoznavanje prošlostI 

zavičaja kroz obilazak 

muzejskog prostora, i 

radionica izrade grbova 

Ulaznica 15 

kn 

Muzej 

Moslavine,učiteljice 

Ilustriranje, izrada 

grbova, opisivanje 
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PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

ZIMSKE RADOSTI 

 

Spoznati 

vremenske 

promjene u 

neposrednoj 

okolini dolaskom 

zime. 

SIJEČANJ pješice 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

------------- 
učiteljica i djeca 1. 

razreda  

plakat, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

PID 

HJ 

MAT 

TZK 

SRO 

VALENTINOVO U 

PŠ Zbjegovača  

Razumjeti 

značenje riječi 

blagdan i 

praktičnim radom 

sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećeg 

blagdana. 

VELJAČA 

automo 

bili 2 roditelja 

i učiteljice 

Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana 

 grickalice 

za učenike, 

baloni, 

simbolične 

nagrade za 

„ples srca“ 

Oko 100kn 

učiteljica i djeca 1. 

razreda i pš, 

roditelji 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 

LK 

GK 

LK 

TZK 

HJ 

MASKENBAL 

Veseliti se 

maskirani, 

upoznati tradiciju 

maskenbala 

VELJAČA ----------- 
Sudjelovanje na 

maskenbalu u školi, gradu 

Roditeljska 

donacija 

raznih 

materijala 

Učiteljica, roditelji Foto izložba 

HJ 

LK 

SR 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

OŽUJAK 
Školski 

autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

-15 kn 

ulaznica po 

djetetu 

Djelatnice Gradske 

knjižnice Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice 

prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga 
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KUTINI izradu lutaka dana. 

Samoprocjena 

učenika. 

HJ 

PID 

LK 

SR 

GK 

TZK 

DAN VODA NA ITC 

PAKRA 

Razumjeti važnost 

vode za život ljudi, 

biljaka i životinja. 

naučiti štedjeti i 

čuvati vodu od 

zagađenja 

OŽUJAK pješačenje 

Druženje s roditeljima. 

Obogaćivanje spoznaja i 

iskustava o zavičaju i 

prirodi u proljeće. 

Sendviči ili 

hrenovke za 

sve učenike 

i sudionike 

integriranog 

dana – oko 

300 kn 

Roditelji, 

predstavnik 

izviđačkog odreda 

Betlehem iz Kt i 

učiteljice 

Izrada plakata, pisanje 

pjesama o vodi, 

izvođenje pokusa 

pročišćavanja vode 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

PRIRODA SE BUDI 

PŠ Janja Lipa 

 

Spoznati 

vremenske 

promjene u 

neposrednoj 

okolini dolaskom 

proljeća. 

OŽUJAK 

automo 

bili 2 roditelja  

i učiteljice 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremnskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

------------- 

 

Učiteljica i djeca 1. 

razreda i učiteljica i 

djeca PŠ Janja Lipa, 

roditelji 

plakat, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

HJ 

PID 

TZK 

SRO 

AMBULANTA 

BANOVA JARUGA, 

LJEKARNA 

Spoznati važnost 

redovite i zdrave 

prehrane za 

očuvanje zdravlja, 

te redovitog 

odlaska na zdr. 

Pregle i 

pravovremenog i 

TRAVANJ pješice 

Razvijati naviku redovite i 

zdrave prehrane. 

Osvijestiti važnost 

redovitih liječ. pregleda. 

prigodni 

znak pažnje 

oko 40kn 

 

učiteljica, učenici, 

djelatnici 

ambulante i 

ljekarne 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 
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dosljednog 

uzimanja lijeka 

PID 

TZK 

HJ 

SEOSKO IMANJE 

Upoznati 

nastambe seoskog 

dvorišta i životinje 

koje u njima žive 

TRAVANJ pješice 

Razvijati interes za 

brigom o životinjama na 

seoskom imanju i svijest o 

njihovoj korisnosti 

Simboličan 

znak 

zahvale 

obitelji 

domaćinu 

seoskog 

imanja 

(dvorišta) 

oko 20kn 

učiteljica 
Izložba likovnih 

radova i sastavaka 

PID 

HJ 

TZK 

DAN PLANETA 

ZEMLJE 

Upoznati važnost 

obilježavanja Dana 

planeta Zemlje 

TRAVANJ pješice 
Razvijati svijest o potrebi 

čuvanja okoliša 
------------ 

Učiteljica, IC Pakra, 

IO Betlehem, Ivan 

Mikulić Pipin 

kviz 

PID 

HJ  

LK 

FARMA NOJEVA 
Upoznati način 

života nojeva. 

OŽUJAK/ 

TRAVANJ 

automo 

bili 2 roditelja 

i učiteljice 

Različitim aktivnostima, 

radionicama i igrama 

razvijati zanimanje i 

ljubav prema životinjama. 

Simboličan 

poklon 

zahvalnosti 

oko 20kn 

Učiteljice, djeca, 

roditelji, vlasnici 

farme 

Plakat, listić, 

fotografije 

HJ 

LK 

NOĆ KNJIGE U 

ŠKOLSKOJ 

KNJIŽNICI 

Razvijati ljubav 

prema čitanju 
TRAVANJ --------- Druženje s knjigom ------------- 

Knjižničarka, 

učiteljica 

Plakat, izložba 

dojmova 

PID 

HJ 

OTPAD NIJE 

SMEĆE – EKO 

RADIONICA 

Upoznati 

aktivnosti za 

održavanje čistoće 

TRAVANJ ------------ 
Poticati brigu za čist i 

uredan okoliš. 
-------------- 

učiteljica, djeca 1. 

razreda,  EKO 

MOSLAVINA 

izrada predmeta od 

kućnog i dr. otpada, 

razgovor, izvješće, 
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SRO 

LK 

TZK 

prostora, 

predmeta i 

okoliša. 

fotografije 

HJ 

PID 

VJ 

SRO 

LK 

GK 

USKRSNA 

RADIONICA  

Razumjeti 

značenje riječi 

blagdan i 

praktičnim radom 

sudjelovati u 

obilježava. nado 

lazeć. blagdana. 

TRAVANJ ------------- 

Razvijati ugodno 

doživljavane blagdanskog 

ozračja. Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana. 

Oko 200 kn 

po RO 

učiteljica i djeca 1. 

razreda, roditelji 

plakat, 

izložba, 

listić, 

izrada pisanica 

GK 

LK 

TZK 

SRO 

HJ 

DAN ŠKOLE Predstaviti školu 

kao kulturno 

prosvjetnu 

ustanovu. SVIBANJ -------------- 

Kulturna povezanost  

škole i šire društvene 

zajednice 

Oko 80 kn 

po učeniku 

koji nastupa 

(za kostime 

i rekvizite) 

Svi djelatnici škole. Program . 

SVI 

PREDMETI 

JEDNODNEVNI 

IZLET 

Upoznavanje lijepe 

naše 

SVIBANJ autobus 

Razvijati sposobnost 

zajedničkog suživota u 

drugačijoj okolini, razvoj 

prijateljstva i tolerancije. 

Oko 250 

kuna po 

učeniku 

Učiteljice, turistička 

agencija 

plakat, 

nastavni listići 

izvješće, fotografije, 

dnevnik rada 
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PID 

SR 

LK 

DAN 

VATROGASTVA 

Upoznati se sa 

djelatnošću 

vatrogasaca 
SVIBANJ 

Školski 

autobus 

Povezanost škole i 

institucija u selu 

 Vatrogasci, 

učiteljice 

-izvješća, dojmovi, 

fotografije 

HJ 

LK 

TZK 

MAJČIN DAN  Obilježiti Majčin 

dan 
SVIBANJ 

Priredba za 

majke 

Zahvaliti majkama za 

brigu i pažnju 

Izrada 

poklončića 

od različitih 

materijala 

učiteljica Radost majki 

TZK BICIKLIJADA I 

ROLIJADA 

Boravak na 

svježem zraku i 

poticanje na 

kretanje 

LIPANJ 
Roditeljski 

prijevoz 

Natjecateljski i sportski 

duh 

---------- DND KUTINA, 

roditelji 

Foto izložba i 

eventualne nagrade 

ako pobijede 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

BLIŽI SE LJETO 

 

Spoznati 

vremenske 

promjene u 

neposrednoj 

okolini dolaskom 

ljeta. 

LIPANJ 

Pješice u 

okolicu škole 

(jezero Pakra) 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

------------- 
učiteljica, djeca 1. 

razreda, roditelji 

plakat, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 
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3.1.2. 2. RAZRED 
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PREDMET AKTIVNOST CILJEVI AKTIVNOSTI 
VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZ-

ACIJE 

PRIJEVOZ 

NAMJENA AKTIVNOSTI 
DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

PID 

HJ 

TZK 

SR 

GK 

DAN  ŽUPE 

Razvijati osjećaj 

pripadnosti župnoj 

zajednici i povezati  rad 

župe i škole 

RUJAN autobus 

Zajedno sa župljanima 

obilježiti blagdan Male 

gospe. 

 
ravnateljica, 

župnik, učitelji 

sudjelovanje na 

svetoj misi 

PID 

TZK 

SR 

HRVATSKI OLIMPIJSKI 

DAN 

Poticati  razvijanje 

tjelesnih aktivnosti i 

svakodnevno kretanje 

RUJAN pješice 
Osposobiti zdrav način 

života kroz kretanje 
 učitelji, učenici natjecateljske igre 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

POZDRAV JESENI- 

ŠUMA I ŠUMSKE 

ŽIVOTINJE 

PŠ JAMARICE 

Spoznati vremenske 

promjene u neposrednoj 

okolini dolaskom jeseni. 

RUJAN 

LISTOPAD 

AUTOMO-

BILI 3 

RODITELJA 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

8km x 2kn=16 

kn x 3=48 kn 

pola dnevnice= 

75 kn 

ukupno= 123kn 

učiteljica i djeca 

1. razreda i PŠ, 

roditelji 

plakat, 

izložba, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

TZK 

SR 

PID 

DAN IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i zašto 

Dječji tjedan (1.tj.u 

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti Međunarodni dan 

djeteta (1.ponedjeljak u 10. 

mj.) i na takav način djeci 

pokazati koliko su nam 

važna 

Jednostavne 

nagrade kao 

što su lopte, 

slatkiši, školski 

pribor – 

Članovi DF, DND 

Kt – kao 

sponzori 

nagrada, 

učiteljice RN 

Prezentacija video i 

foto snimki (pano, 

plakati, izvještaj, 

novinski članak u 

Moslavačkom listu, 
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MAT 10.mj.) simbolično, 3 

pudinga za 

natjecanje. 

oko 250 kn 

i ja Lastavici…). Opisno 

ocjenjivanje 

motoričkih 

dostignuća i 

ponašanja učenika u 

natjecanju.  

SR 

PID 

HJ 

GK 

MAT 

TEREN.NAST- 

DAN KRUHA 

(U JEDNOJ PŠ ILI MLIN) 

Naučiti kako se (dobiva) 

peče kruh i kako se peku 

kesteni. 

LISTOPAD Prijevoz 

školskim 

autobusom 

Znati cijeniti ljudski rad i 

plodove rada.  

Snalaziti se u prehrani 

upotrebom plodova 

prirode. 

2 kg brašna, 2 

kvasca, sokovi 

za djecu,  

oko 30 kn 

Učiteljica PŠ, 

pospremačica PŠ 

i učitelj,mli-nar 

Pisanje sastavaka na 

poticaj. Sastavljanje 

recepta za 

dobivanje kruha. 

Slikanje temperama, 

modeliranje. Izložba 

i prezentacija tijeka 

dana na plakatu. 

PID 

MAT 

TZK 

SR 

DAN ŠTEDNJE 
Obilježiti dan štednje. 

Uočiti važnost štednje. 
LISTOPAD  

Učiti štedjeti i pravilno 

raspoređivati svoj novac  

( džeparac ) 

 

učiteljica i djeca 

2. razreda , 

 

razgovor, 

izvješće, 

fotografija 

PID 

SR 

HJ  

LK 

POSJET GRADSKOJ 

TRŽNICI U KT 

Upoznati kroz radionice 

proizvode na tržnici 
LISTOPAD autobus 

Promicati zdrav i raznolik  

način prehrane.  
 

Gradska tržnica, 

učiteljice 

Razgovor, crtež, 

plakat, izvješće, 

fotografije 

HJ 

PID 

ETNOGRAFSKA 

IZLOŽBA U MUZEJU 

MOSLAVINE 

Posjetiti etnografsku 

izložbu vezanu uz naše 

mjesto. 

LISTOPAD autobus 
Razvijati kod učenika ljubav 

i pozitivan stav prema 

prošlosti zavičaja, tradiciji, 

 
Muzej 

Moslavine  

Razgovor, crtež, 

plakat, izviješće 



23 

 

SR 

LK 

GK 

 narodnim običajima. ( Galerija ) 

SRO 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati lutkarsku 

predstavu 
LISTOPAD autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom izričaju 

ulaznica: 10 kn 

po učeniku 

knjižnica i 

čitaonica Kutina 
crtež 

PID 

HJ 

SRO 

LK 

GK 

DAN JABUKA 
Vrijednost voća kao 

važnog faktora prehrane. 
LISTOPAD  

 

Razvijati navike zdrave 

prehrane. 

 

 

 

Svaki učenik po 

1 jabuku 

učiteljica, 

učenici, roditelji 

Proizvodi od jabuka, 

plakati 

HJ 

SR 

SUSRET S 

KNJIŽEVNIKOM/COM 

Upoznati 

književnika/književnicu, 

njegova djela. 

LISTOPAD  

Razvijati kod učenika 

interes za čitanjem dječjih 

knjiga, a također poticati i 

kreativno pisanje. 

 

Knjižničarka, 

učiteljice, 

učenici 

Razgovor, crtež, 

pisanje dojmova 

PID 

SR 

VJ 

NAŠE GROBLJE- 

MEĐURIĆ 

Obilježiti Dan sjećanja na 

mrtve. 
STUDENI pješice 

Ponoviti pravila ponašanja 

na groblju i prisjetiti se 

pokojnih članova obitelji. 

Svijeće i 

lampaši 20 kn 

učiteljica i 

učenici 2.r , 

vjeroučitelj 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 
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TZK  

 

SR 

PID 

HJ 

GK 

OBILJEŽAVANJE DANA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA 

Upoznati prava djeteta. STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani 

dan u školi 

Primjena prava djeteta u 

svakodnevnom životu 

 Učit. i DF Kviz, dramatizacija 

članaka Konvencije 

o pravima djeteta, 

plakati 

SR 

HJ 

LK 

GK 

PRIREDBA ZA SVETOG 

NIKOLU ILI ODLAZAK U 

CRKVU NA SV. MISU 

Obilježiti sv.Nikolu i 

obradovati djecu. 

PROSINAC Na školskoj 

pozornici u 

dvorani, u 

crkvi 

Pružanje pažnje odraslih 

djeci,motivirati ih za rad i 

lijepo ponašanje. 

3 kg bombona, 

mandarine i 

jabuke 

 

učitelji, župnik Dramatizacija, foto 

izložba 

HJ, TZK, LK NOĆ MATEMATIKE Kroz razne matematičke 

igre upoznati 

matematiku kao zabavno 

područje 

PROSINAC U školi Na zabavan način provesti 

vrijeme u rješavanju 

matematičkih problema, 

situacija... 

Isprintati 

zahvalnice, 

boja, papir oko 

10 kn 

N. Šoufek, 

učiteljice RN 

Foto-izložba na 

panou, a zatim u 

razrednom albumu. 

SR 

PID 

VJE 

LK 

BOŽIĆNE RADIONICE S 

RODITELJIMA I 

DJECOM, BOŽIĆNI 

SAJAM 

Osvijestiti božićne 

običaje. 

PROSINAC U učionici, 

školskoj 

dvorani 

Naučiti djecu vrijednost 

rada. 

Druženje roditelja s 

djecom. 

Razni materijali 

oko 200 kn  

Učiteljica i svi 

ostali učitelji 

Prodajna izložba. 

Foto-izložba. 

SR 

PID 

VJ 

BOŽIĆNA PRIREDBA Obilježiti Božić PROSINAC U 

šk.dvorani 

Druženje roditelja s 

djecom, razvijati kod 

učenika osjećaj 

odgovornosti, sudjelovati u 

 Učitelji,ravnate-

ljica, učenici 

Predstava 
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GK nastupu. 

SR 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati lutkarsku 

predstavu 
PROSINAC autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom izričaju 

ulaznica: 10 kn 
knjižnica i 

čitaonica kutina 

listić, knjiga 

dojmova 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

ZIMSKE RADOSTI 

 

Spoznati vremenske 

promjene u neposrednoj 

okolini dolaskom zime. 

Sanjkati se na vrećama 

punjenim slamom na 

nasipu jezera Pakre. 

SIJEČANJ pješice 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. Razvijati 

tjelesne sposobnosti i 

utjecati na zdravlje. 

 
Učiteljica i djeca 

2. Razreda  

plakat, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

PID 

HJ 

MAT 

TZK 

SR 

VALENTINOVO  

Razumjeti značenje riječi 

blagdan i praktičnim 

radom sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećeg blagdana. 

VELJAČA 

automobili 

3 roditelja, 

ili školski 

bus 

Poticati želju međusobnog 

dijeljenja radosti blagdana i 

upoznavati se s 

učenicima/vršnjacima 

susjedne PŠ 

grickalice za 

učenike oko 30 

kn 

 

učiteljica i djeca 

2. Razreda i PŠ 

Zbjegovača ili 

Janja Lipa,  

roditelji 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 

PID 

SR 

MASKENBAL Veselo 

raspoloženje,otvaranje 

škole prema društvenoj 

VELJAČA U školskoj 

dvorani i 

dvorištu. 

Istražiti fašničke običaje 

zavičaja i međusobno se 

veseliti. 

Nagrade za naj 

maske 

(sponzorstvo) 

Učitelji, rodit, 

djeca, KUD, 

limena glazba 

Foto izložba, objava 

doživljaja 
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TZK 

LK 

GK 

zajednici. Oko 200 kn 

(krafne) 

HJ 

TZK 

GK 

LK 

PREDSTAVA NA LEDU Upoznati učenike s 

osobitim načinom 

izvođenja predstave, na 

ledu. 

VELJAČA 

OŽUJAK 

autobusom Razvijati kod učenika 

kulturne navike odlaska na 

predstave. 

Oko 150 kn po 

učeniku, 

dnevnice za 

učitelje 

Učiteljice, 

Klizački klub 

Medo 

 

Slikovnice, 

plakati,usmeno 

iskazivanje, dnevnici 

rada 

SR 

PID 

LK 

HJ 

POSJET TEHNIČKOM 

MUZEJU 

Upoznati učenike s 

Tehničkim muzejom . 

VELJAČA 

OŽUJAK 
autobusom 

Kroz različite aktivnosti 

upoznati učenike s 

tehničkim razvitkom kroz 

povijest. 

Oko 150 kn po 

učeniku, 

dnevnice za 

učitelje 

Učiteljice, 

djelatnici 

Tehničkog 

muzeja 

Plakati, fotografije, 

crteži 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

PRIRODA SE BUDI U 

JEDNOJ PŠ 

 

Spoznati vremenske 

promjene u neposrednoj 

okolini dolaskom 

proljeća. 

OŽUJAK 
automobili 

3 roditelja 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremnskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

6 km x 2kn=12 

kn x 3=36 kn 

 

učiteljica, djeca 

1. Razreda i pš, 

roditelji 

plakat, 

listić, 

izrada panoramske 

kutije 

HJ 

PID 

TZK 

ZDRAVSTVENE 

USTANOVE U 

BANOVOJ J./ 

AMBULANTA I 

Spoznati važnost 

redovite i zdrave 

prehrane za očuvanje 

zdravlja, te redovitog 

odlaska na zdr. Preglede. 

OŽUJAK PJEŠICE 

Razvijati naviku redovite i 

zdrave prehrane. 

Osvijestiti važnost redovitih 

liječ. Pregleda. 

Prigodni znak 

pažnje 20kn 

 

učiteljica, 

učenici, 

djelatnici 

ambulante 

plakat, izvješće, 

razgovor, fotografija 
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SR APOTEKA 

PID 

SR 

LK 

IZVANUČIONIČNA 

NASTAVA 

- UPOZNAJMO SVOJE 

MJESTO, 

ZAVIČAJ 

Uočiti izgled prirode, 

ulica, mjesta i bližeg 

zavičaja 

OŽUJAK Pješice po 

mjestu  

Upoznati značajne 

građevine u blizini škole. 

Zamijetiti izgled zavičaja, 

biljke, životinje i djelatnost 

ljudi. 

 Učiteljica i 

učenici 

Izrada razredne 

knjige o mjestu i 

zavičaju. 

SR 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati lutkarsku 

predstavu 
OŽUJAK autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom izričaju 

ulaznica: 10 kn 
knjižnica i 

čitaonica Kutina 

listić, knjiga 

dojmova 

HJ 

PID 

VJ 

SRO 

LK 

GK 

USKRSNA RADIONICA  

Razumjeti značenje riječi 

blagdan i praktičnim 

radom sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećih blagdana. 

OŽUJAK  

Razvijati sposobnost 

doživljavanja blagdanske 

radosti. Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana. 

Oko 200 kn po 

RO 

učiteljica i djeca 

2. Razreda, 

roditelji 

plakat, 

izložba, 

listić, 

izrada pisanica 

PID 

SR 

 

DAN VODA NA IC 

PAKRA 

 

Osvijestiti važnost 

čuvanja vode za piće. 

 

OŽUJAK 

 

pješice 

Različitim radionicama 

istraživati vodu. 

Prigodni 

materijali oko 

50 kn. 

IO Betlehem 

Kutina 

učiteljice, djeca, 

foto strip, dnevnik 

rada, listići za 

evaluaciju 
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TZK 

LK 

GK 

HJ 

roditelji,  

VJ, SR, TZK, 

HJ 

POSJETA STARAČKOM 

DOMU U BJ 

Empatija i senzibiliziranje 

djece za starije i 

nemoćne članove 

društva. 

PROSINAC I 

OŽUJAK 

pješice 

Pomoći /uljepšati bar malo 

život starijim osobama. 

Prigodni darovi 

(donijeti svaki 

uč.) 

učiteljica 

Sastavci na temu: 

Kad budem stara / 

star 

HJ 

SR 

GK 

LK 

KAZALIŠNA 

PREDSTAVA 

KAZALIŠTA TREŠNJA 

 

Upoznati i cijeniti 

kulturne ustanove. 

 

 

TRAVANJ 

 

 

autobus 

Razvijati kod učenika 

naviku odlaska na kulturne 

priredbe, naučiti se 

ponašati u kulturnim 

ustanovama. 
Oko 150 kn za 

troškove 

putovanja i 

ulaznica po 

učeniku 

Knjižničarka, 

učiteljice 

Fotoizložba, pisanje 

izvješća i do- 

življaja 

PID 

SR 

LK 

HJ 

ZOO – Osnovni 

program 

Upoznati način života 

različitih vrsta životinja. 
TRAVANJ autobus 

Razvijati ljubav prema 

životinjama. 
Djelatnici ZOO 

Fotoizložba, pisanje 

izvješća i doživljaja,, 

likovni radovi 

PID,  EJ 

HJ 

SR 

LK 

DAN PLANETA ZEMLJE 

(projektni dan) 

Upoznati aktivnosti za 

održavanje čistoće 

prostora, predmeta i 

okoliša. 

TRAVANJ U školi  
Poticati brigu za čist i 

uredan okoliš. 
 

učiteljica, djeca 

2. razreda,  EKO 

MOSLAVINA 

izrada predmeta od 

kućnog i dr otpada, 

razgovor, izvješće, 

fotografija 
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TZK 

HJ 

SR 

 

 

 

NOĆ KNJIGE 

Razvijanje čitalačke 

kulture. 

 

TRAVANJ 

 

U školi 

 

Poticati učenike na 

redovito odlaženje u 

knjižnicu i posuđivanje 

knjiga. 

  

Knjižničarka, 

učenici, 

učiteljice 

 

pisanje izvješća i do- 

življaja 

HJ 

PID 

LK 

SR 

PROJEKTNI DAN / 

MUZEJ MOSLAVINE KT 

Moj naklon milostiva 

Garićgradski pećnjaci 

Moslavački grbovi 

Učimo glagoljicu 

 

TRAVANJ 

 

U školi  (ili u 

muzeju) 

Kroz različite radionice 

približiti učenicima način 

života u prošlosti. 

 

 

 

Muzej 

Moslavine 

 

Izložba učeničkih 

radova, pisanje 

izvješća i do- 

življaja,, likovni 

radovi 

HJ 

SR 

GK 

LK 

 

MAJČIN DAN 

Obilježiti Majčin dan, 

programom razveseliti 

majke, pokloniti 

samostalno izrađene 

poklone. 

 

SVIBANJ 

 

U školi 

Razvijati ljubav prema 

majkama, osvijestiti 

majčinu ljubav i 

požrtvovnost za vlastito 

dijete.  

Oko 100 kn za 

materijal od 

kojeg će 

načiniti poklon 

 

Učiteljica i 

učenici 

 

Program za mame 

GK 

LK 

TZK 

SRO 

HJ 

DAN ŠKOLE ILI 

ZAVRŠNA PRIREDBA 

Predstaviti školu kao 

kulturno prosvjetnu 

ustanovu. 

SVIBANJ ILI 

LIPANJ 

Djelatnici i 

učenici 

škole 

Kulturna povezanost  škole 

i šire društvene zajednice 

 Svi djelatnici 

škole. 

Program . 
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SRO 

HJ 

GK 

PID 

TZK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA 

Pogledati lutkarsku 

predstavu 
SVIBANJ autobus 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom izričaju 

ulaznica: 10 kn 
knjižnica i 

čitaonica Kutina 

listić, knjiga 

dojmova 

HJ  KVIZ IZ LEKTIRE Razvijanje čitalačke 

kulture. 

LIPANJ  Znati primijeniti naučeno 

na realan život. 

Oko 50 kn 

ukupno za 

simbol. 

nagrade 

Učiteljice RN kviz 

TZK 

PID 

HJ 

JEDNODNEVNI IZLET-  Upoznavati domovinu SVIBANJ ili 

LIPANJ 

autobusom Kod djece poticati svijest o 

potrebi upoznavanja 

domovine da bi je više 

voljeli 

Oko 250 kn po 

djetetu i 

dnevnica za 

učiteljicu  

Učiteljice, 

ravnateljica 

Fotoizložba, pisanje 

izvješća i doživljaja 
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3.1.3. 3. RAZRED 

 

PRED- 

MET 

AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

RUJAN Školski 

autobus 

Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan Male 

Gospe. 

 Svećenik, 

vjeroučitelj 

učiteljice, 

roditelji 

Literarni radovi, čitanje na misi, 

fotografije, izložba likovnih 

radova 

PID 

 LK 

TZK 

 HJ 

MAT 

ORIJENTACIJA U 

PROSTORU 

(PŠ Janja Lipa ) 

Vježbati orijentirati 

se u prirodi, 

određivati strane 

svijeta 

 

RUJAN 

Osobnim 

automobilima 

roditelja 

Osposobiti učenike da 

se mogu samostalno 

orijentirati u prirodi 

prema različitim 

pokazateljima. 

Grickalice i voće za naše 

domaćine oko 70 kn 

Učiteljice, 

roditelji 

Samostalno određivanje strana 

svijeta pomoću kompasa, 

crtanje, traženje zakopanog 

blaga 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

OLIMPIJSKI DAN 

Utjecati na razvoj 

opće motorike, 

povećavanje 

spretnosti i 

koordinacije pokreta 

RUJAN Pješice 

Elementarnim i 

štafetnim igrama 

pozitivno utjecati na 

razvoj  i poboljšanje 

motoričkih sposobnosti 

učenika 

 

Učiteljica i 

učenici 

 

Ilustriranje, izrada plakata, 

sudjelovanje u hodanju i 

natjecateljskim igrama 

SR TEREN.NAST- Upoznati put LISTOPAD Prijevoz Znati cijeniti ljudski rad i 2 kg brašna, 2 kvasca, Učiteljica PŠ, Pisanje sastavaka na poticaj. 
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PID 

HJ 

GK 

MAT 

DAN KRUHA 

(MLIN) 

nastanka kruha i 

drugih pekarskih 

proizvoda. 

osobnim 

automobilima 

roditelja 

plodove rada.  

Snalaziti se u prehrani 

upotrebom plodova 

prirode. 

sokovi za djecu,  

oko 80 kn,  

5x oko 30 kn za benzin 

za 5 automobila 

čitačica u PŠ i 

učitelj,mlinar 

Sastavljanje recepta za 

dobivanje kruha. Slikanje 

temperama, modeliranje. 

Izložba i prezentacija tijeka 

dana na plakatu. 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

RAZNE ŠALJIVE 

IGRE - DAN 

IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i 

zašto Dječji tjedan 

(1.tj.u 10.mj.) 

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti Međunarodni 

dan djeteta i na takav 

način djeci pokazati 

koliko su nam važna 

Bomboni za svu djecu - 

oko 50 kn 

Članovi DF, 

DND Kt –

učiteljice RN 

 

Prezentacija video i foto Opisno 

ocjenjivanje motoričkih 

dostignuća i ponašanja učenika 

u natjecanju.  

TZK 

SR 

PID 

MAT 

PREDSTAVA U 

KUTINI(POVO-

DOM DJEČJEG 

TJEDNA) 

Osjetiti ljubav grada 

prema djeci i 

kulturno se 

obogatiti. 

 

LISTOPAD Školski 

autobus. 

Obilježiti tjedan djeteta.  Ravnatelji-

ca,grad 

Kutina,uči-

teljice 

Izrada dnevnika rada, 

ilustracije,pripovijedanje. 

 

 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

LISTOPAD 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt 

i učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

PID 

HJ 

LK 

DAN JABUKA Vrijednost voća kao 

važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD  Razvijati navike zdrave 

prehrane. 

Sastojci za kolač od 

jabuka oko 50 kn 

učiteljica Proizvodi od jabuka, plakati. 
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GK 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE 

Spoznati vremenske 

promjene u 

neposrednoj okolini 

dolaskom jeseni. 

LISTOPAD 

pješačenje Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica, 

učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 

SR 

HJ 

PID 

SR 

LK 

Terenska 

nastava u Kutinu 

 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI 

ZAVIČAJNE 

REGIJE – 

postolar, krojač, 

frizer, urar, 

posjet banci 

 

 

 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu 

služi željeznički  

Kolodvor.Naučiti 

kako se štedi u banci 

i upoznati 

nekoliko različitih 

zanimanja–što, kako 

i s čim rade. 

Vježbati ponaš.u 

prometu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

vlak 

Stjecanje  znanja o 

gospodarskim 

djelatnostima u stvarnoj 

sredini. Obilježavanje 

Dana štednje (31.10.). 

Cijena povratne želj. 

karte do Kutine za 15 

učenika, učiteljicu i 

jednog ili dva  roditelja 

pratitelja 

učiteljica Pisanje pismenih izvješća  

izložba fotografija, ilustracija. 

 

Izrada plakata o štednji i o 

zanimanjima koja smo upoznali. 

( povezivanje s posjetom u mlin 

povodom Dana zahvalnosti za 

plodove zemlje. 

  

NATJEČAJ U 

 

Samostalno 

  Oblikovati i pisati priču 

bez poticaja, 

  Učenici 

Gradska 
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HJ 

KREATIVNOM 

PISANJU „Moja 

priča“ 

 

sastavljanje priče  ( 

slobodna tema ) 

 

 

 

LISTOPAD 

osvješćivati i 

primjenjivati znanja i 

vještine pisanja. 

knjižnica Rezultati natječaja. 

SRO 

PID 

HJ 

GK 

OBILJEŽAVANJE 

DANA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA 

DJETETA 

 

Upoznati prava 

djeteta. 

STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani dan 

u školi 

Primjena prava djeteta 

u svakodnevnom životu 

 Učit. I DF Kviz, dramatizacija članaka 

Konvencije o pravima djeteta, 

plakati 

SRO 

HJ 

LK 

GK 

PRIREDBA ZA 

SVETOG NIKOLU 

Obilježiti sv.Nikolu i 

obradovati djecu. 

PROSINAC U školi Pružanje pažnje odraslih 

djeci, motivirati ih za 

rad i lijepo ponašanje. 

3 kg bombona, 

mandarine i jabuke 

DND, 

učitelji 

Dramatizacija, foto izložba 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

PROSINAC 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt 

i učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

SRO 

PID 

BOŽIĆNA 

PRIREDBA 

Obilježiti Božić PROSINAC U školskoj 

dvorani 

Druženje roditelja s 

djecom  

 Učitelji,rav-

nateljica 

Predstava, pljesak, foto-izložba, 

web škole 

 

PID PROJEKT – 

Sadašnjost, 

Istraživati prošlost 

prometnih 

PROSINAC  Naučiti nešto novo, 

saznati mnoge 

 Učiteljica, 

učenici, 

Organiziranje izložbe… 

fotografije, crteži, predmeti iz 
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HJ 

LK 

GK 

TZK 

SRO 

prošlost, 

budućnost 

sredstava, hrane, 

igara, odijevanja, 

predmeta, imena i 

dr., te predviđali 

(zamišljali) kako će 

ono izgledati u 

budućnosti.  

SIJEČANJ zanimljivosti, te to 

predstaviti 

roditeljima.Poticati 

učenike na istraživanje. 

roditelji prošlosti, literarni radovi 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje muzeja 

kao jedne od 

kulturnih ustanova 
SIJEČANJ 

Školski 

autobus 

upoznavanje prošlostI 

zavičaja kroz obilazak 

muzejskog prostora, i 

radionica izrade grbova 
 

učiteljica i 

učenici 

razreda 

 

ilustriranje, izrada plakata, 

opisivanje 
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3.1.4. 4. RAZRED 

 

PREDMET AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan Male 

Gospe. 

RUJAN Školski autobus Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

--- Svećenik, 

vjeroučitelj 

učiteljice, roditelji 

Literarni radovi, čitanje 

na misi, fotografije, 

izložba likovnih radova 

PID 

 LK 

TZK 

 HJ 

MAT 

PROJEKT 

Naša olimpijada 

Upoznati osnovna 

načela olimpijade i 

primijeniti ih u 

svakodnevnom životu. 

RUJAN Kroz četiri tjedna 

rujna 2016. 

učenici će na 

satovima 

razrednika (a i 

ostalih predmete) 

istraživati, 

izrađivati, 

sudjelovati u 

aktivnostima koje 

su povezane s 

olimpijadom. 

Kroz aktivnosti 

obilježiti Olimpijski 

dan 10.09. te 

kineziološkim 

gibanjima utjecati na 

duh zajedništva i 

potpore. 

Upoznati simbole 

olimpijade, 

zemljopisni smještaj 

zemalja sudionika i 

kroz projektni pristup 

povezati 

međupredmetno sve 

elemente u 

zajedničkom 

nazivniku olimpijada. 

Hameri 

Boje 

kolaž 

Učiteljica 

I učenici 4.r 

Izrada simbola olimpijade 

i plakata 
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HJ 

PID 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

RH I SUSJEDNE 

ZEMLJE- PROJEKT 

ODREDITI NA 

ZEMLJOVIDU SUSJEDNE 

ZEMLJE, RAZLIKOVATI 

PRIRODNE I UMJETNE 

GRANICE, UPOZNATI, 

ZASTAVE, GLAVNE 

GRADOVE I NAJVAŽNIJA 

OBILJEŽJA POJEDINE 

ZEMLJE. 

RUJAN/ 

LISTOPAD 
------------------ 

OBJASNITI VAŽNOST 

PROMETNE I 

GOSPODARSKE 

POVEZANOSTI SA 

SUSJEDNIM 

DRŽAVAMA. 

OKO 100 KN 
UČITELJICA I 

DJECA, RODITELJI 
PROJEKTNA MAPA 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

RAZNE ŠALJIVE 

IGRE - DAN IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i zašto 

Dječji tjedan  

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti 

Međunarodni dan 

djeteta i na takav 

način djeci pokazati 

koliko su nam važna 

Bomboni za 

svu djecu - 

oko 50 kn 

Članovi DF, DND 

Kt –učiteljice RN 

Prezentacija video i foto 

Opisno ocjenjivanje 

motoričkih dostignuća i 

ponašanja učenika u 

natjecanju.  

TZK 

SR 

PID 

MAT 

PREDSTAVA U 

KUTINI(POVO-

DOM DJEČJEG 

TJEDNA) 

Osjetiti ljubav grada 

prema djeci i kulturno 

se obogatiti. 

 

LISTOPAD Školski autobus. Obilježiti tjedan 

djeteta. 

----- Ravnatelji-ca,grad 

Kutina,uči-teljice 

Izrada dnevnika rada, 

ilustracije,pripovijedanje. 

 

 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

TERENSKA 

NASTAVA 

BREŽULJKASTI 

ZAVIČAJ 

PŠ ZBJEGOVAČA 

 

SVLADATI OSNOVNE 

STRANE SVIJETA TE 

OSNOVE SNALAŽENJE U 

PROSTORU 

(ORIJENTACIJU) 

LISTOPAD 
PJEŠICE 

AUTOBUS 

UČENIK ĆE 

IMENOVATI I OPISATI 

OSNOVNA OBILJEŽJA 

KLIME I RELJEFA SVOG 

ZAVIČAJA, 

PREPOZNATI 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI I 

KULTURNO-

 -------- 
UČITELJICA I 

UČENICI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 

LISTIĆ, 

IZRADA PANORAMSKE 

KUTIJE 
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POVIJESNE 

SPOMENIKE 

ZAVIČAJA, 

ORIJENTIRATI SE U 

PROSTORU. 

LK 

PID 

KESTENIJADA I 

BUNDEVIJADA S 

RODITELJIMA, 

RADIONICA 

NAUČITI RADITI UKRASE 

OD BUNDEVA I 

KESTENA, JESTI KUHANE 

I PEČENE KESTENE I 

BUČNICU. 

LISTOPAD U UČIONICI 

UPOTREBA 

RAZLIČITIH 

NAMIRNICA U 

SVAKODNEVNOM 

ŽIVOTU. VRIJEDNOST 

PLODOVA ZEMLJE I 

PRIRODE. 

OKO 50 KN ZA 

KESTENE (ILI 

ĆE IH DONIJETI 

RODITELJI 

NABRANE S 

DJECOM U 

ŠUMI). 

UČENICI, 

RODITELJI, 

UČITELJICA 

FOTO-PLAKAT, DNEVNIK 

RADA, RECEPT ZA 

PRIPREMU BUČNICE 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

 

LISTOPAD 

 

Školski autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

------ 

Djelatnice 

Gradske knjižnice 

i čitaonice u Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

HJ 

PID 

LK 

SRO 

PEČEMO KRUH 

POSJET UDRUZI 

ŽENA MLINARICE 

IZ PILJENICA 

UPOZNATI PUT 

NASTANKA KRUHA I 

DRUGIH PEKARSKIH 

PROIZVODA. 

LISTOPAD 
 

 RODITELJI 

SPOZNATI SLOŽENOST 

NASTANKA BRAŠNA 

KAO OSNOVNE 

NAMIRNICE U 

DOBIJANJU 

PEKARSKIH 

PROIZVODA. 

OKO 30 KN ZA 

MATERIJALE 

UČITELJICA I 

DJECA 1. 

RAZREDA   I 

RODITELJI 

IZLOŽBA, 

IZLOŽBENI PRIMJERCI, 

OBJAVLJIVANJE U 

DJEČJEM TISKU 

PID 

HJ 

LK 

DAN JABUKA Vrijednost voća kao 

važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD  Razvijati navike 

zdrave prehrane. 

Sastojci za 

kolač od 

jabuka oko 50 

kn 

učiteljica Proizvodi od jabuka, 

plakati. 
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GK 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE REGIJE 

 

 

Spoznati vremenske 

promjene u 

neposrednoj okolini 

dolaskom jeseni. 

LISTOPAD 

pješačenje Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu 

između vremenskih 

prilika, odijevanja 

ljudi i života biljaka i 

životinja. 

 

 

 

 

----- 

 

Učiteljica, učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 

SR 

HJ 

PID 

SR 

LK 

Terenska nastava 

u Kutinu 

 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI 

ZAVIČAJNE REGIJE 

– postolar, krojač, 

frizer, urar, posjet 

banci 

 

 

 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu služi 

željeznički  

Kolodvor.Naučiti 

kako se štedi u banci i 

upoznati 

nekoliko različitih 

zanimanja–što, kako i s 

čim rade. 

Vježbati ponaš.u 

prometu 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

vlak 

Stjecanje  znanja o 

gospodarskim 

djelatnostima u 

stvarnoj sredini. 

Obilježavanje Dana 

štednje (31.10.). 

Cijena 

povratne želj. 

karte do 

Kutine za 15 

učenika, 

učiteljicu i 

jednog ili dva  

roditelja 

pratitelja 

učiteljica Pisanje pismenih izvješća  

izložba fotografija, 

ilustracija. 

 

Izrada plakata o štednji i 

o zanimanjima koja smo 

upoznali. ( povezivanje s 

posjetom u mlin 

povodom Dana 

zahvalnosti za plodove 

zemlje. 

 PID 

MAT 

 

MJESEC 
HRVATSKE KNJIGE 

 

OBILJEŽITI MJESEC 

KNJIGE. UPOZNAVANJE 

LISTOPAD 

 

 

RAZVIJANJE LJUBAVI 

PREMA PISANOJ 

RIJEČI I ČITANJU. 

 

 

UČITELJICA I 

UČENICI 2. I 3. 

RAZREDA, 

ILUSTRIRANJE, IZRADA 

PLAKATA, OPISIVANJE 
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TZK 

SRO 

ŠKOLSKE KNJIŽNICE. AUTOMOBILOM 

 

10 KN RODITELJI, 

KNJIŽNIČARKA 

SRO 

PID 

HJ 

GK 

OBILJEŽAVANJE 

DANA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA 

 

Upoznati prava djeteta. STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani dan u 

školi 

Primjena prava 

djeteta u 

svakodnevnom životu 

 Učit. I DF Kviz, dramatizacija 

članaka Konvencije o 

pravima djeteta, plakati 

PID 

SRO 

VJ 

TZK 

NAŠE GROBLJE 
OBILJEŽITI DAN 

SJEČANJA NA MRTVE. 
STUDENI PJEŠICE 

PONOVITI PRAVILA 

PONAŠANJA NA 

GROBLJU I PRISJETITI 

SE POKOJNIH 

ČLANOVA OBITELJI. 

OKO 10 KN PO 

UČENIKU 

UČITELJICA I 

DJECA 1. 

RAZREDA, 

RODITELJI 

PLAKAT, IZVJEŠĆE, 

RAZGOVOR, FOTOGRAFI-

JE 

 

HJ 

LK 

SRO 

IZRADA 

SLIKOVNICE I 

VELIKE KNJIGE ZA 

ČITANJE 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA VOĐENOM 

ČITANJU. DOBRA 

PREGLEDNOST 

IZRADOM VELIKE 

KNJIGE. 

STUDENI ------------------- 
ČITANJE, MOTIVACIJA 

ZA ČITANJE. 
OKO 100 KN 

UČITELJICA, 

DJECA, RODITELJI 

VELIKA KNJIGA- TEMA PO 

IZBORU UČENIKA 

HJ 

SRO 
MOJA PRIČA 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA PISANJU 
STUDENI RODITELJI 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA PISANJU 
---- 

UČITELJICA, 

DJECA, RODITELJI 
PISANJE SASTAVKA 

PID 

HJ 

SRO 

OBITELJ- PROJEKT 

UPOZNATI I NABROJATI 

ČLANOVE OBITELJI I 

RODBINE. 

STUDENI 

PROSINAC 
------------------- 

RAZVIJATI POZITIVAN 

STAV PREMA 

ČLANOVIMA OBITELJI 

I RODBINE. 

MATERIJALI ZA 

RAD=100KN 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

RODITELJI 

IZRADA OBITELJ-SKOG 

STABLA, PLAKATA I 

OBITELJSKIH ALBUMA 
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LK 

GK 

 

PID 

TZK 

MOJE DUŽNOSTI 

U OBITELJI – 

INTEGRIRANI DAN 

RAZVIJATI SVIJEST O 

POSTOJANJU REDOVITIH 

DUŽNOSTI SVIH 

ČLANOVA OBITELJI 

STUDENI 

PROSINAC 
U UČIONICI 

PRAVILNO ČISTITI 

CIPELE, VEZATI 

VEZICE, ZAKOPČAVATI 

DUGMAD, ZATVARATI 

ZATVARAČ, ŠIVATI 

DUGME, SERVIRATI 

STOL I 

UPOTREBLJAVATI 

VILICU I NOŽ. 

OKO 50 KN 
UČITELJICA I 

UČENICI 

DNEVNIK RADA, FOTO 

STRIP, PRIČA 

SRO 

HJ 

LK 

GK 

PRIREDBA ZA 

SVETOG NIKOLU 

Obilježiti sv.Nikolu i 

obradovati djecu. 

PROSINAC U školi Pružanje pažnje 

odraslih djeci, 

motivirati ih za rad i 

lijepo ponašanje. 

3 kg bombona, 

mandarine i 

jabuke 

DND, 

učitelji 

Dramatizacija, foto 

izložba 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

IZLOŽBA JASLICA 

NJEGOVATI I RAZVIJATI 

KRŠĆANSKE OBIČAJE 

VEZANE UZ BOŽIĆ. 

PROSINAC -------------- 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA KRŠĆANSKIM 

OBIČAJIMA. 

OKO 200 KN. 

UČITELJICA, 

DJECA, RODITELJI, 

RAVNATELJICA, 

DRUŽBA BRATA 

IVANA 

BONIFACIJA 

PAVLETIĆA 

IZLOŽBA 

HJ LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

  Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

 Djelatnice 

Gradske knjižnice 

i čitaonice u Kt i 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 
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LK 

TZK 

GK 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

PROSINAC Školski autobus mjesta ---- učiteljica Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

SRO 

PID 

BOŽIĆNA 

PRIREDBA 

Obilježiti Božić PROSINAC U školskoj dvorani Druženje roditelja s 

djecom  

----- Učitelji,rav-

nateljica 

Predstava, pljesak, foto-

izložba, web škole 

 

PID  

SRO 

VJ 

TZK 

GK 

KAKO POMAŽEMO 

STARIJIM 

OSOBAMA U 

MJESTU – POSJET 

STARAČKOM 

DOMU U BJ 

I STARIJIM OSOBAMA JE 

POTREBNO DUŽENJE I 

LJUBAV DJECE. 

PROSINAC PJEŠICE 

POVEZANOST S 

DJEDOVIMA I 

BAKAMA I BRIGA ZA 

STARIJE OSOBE. 

POTREBA 

POMAGANJA 

STARIJIMA. 

ZA POKLON 

PAKETE ĆE 

RODITELJI 

POSLATI 

PRIGODNE 

STVARI (KRUH, 

KOLAČI, 

ČARAPE, 

NOVINE, 

VOĆE, SOKOVI) 

UČENICI, 

RODITELJI, 

UČITELJICA 

FOTO – STRIP, PRIČE 

(KAKO SE NEKAD IŠLO U 

ŠKOLU) 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje muzeja kao 

jedne od kulturnih 

ustanova 
SIJEČANJ Školski autobus 

upoznavanje prošlostI 

zavičaja kroz obilazak 

muzejskog prostora, i 

radionica izrade 

grbova 

 

učiteljica i učenici 

razreda 

 

ilustriranje, izrada 

plakata, opisivanje 

HJ 

LK 

TZK 

SANJKANJE,  

IGRE NA SNIJEGU 

Ugodno raspoloženje i 

druženje među djecom 

u različitim životnim 

uvjetima, razvijati 

graditeljske 

SIJEČANJ Pješačenje  Zdrav život, razvijanje 

motoričkih 

sposobnosti. 

 Učiteljice, 

roditelji 

Prepričavanja događaja i 

izricanje doživljaja. 
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sposobnosti. 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

HRVATSKA KROZ 

POVIJEST- 

PROJEKT 

ODREDITI VRIJEME 

DOSELJENJA HRVATA U 

NOVU DOMOVINU . 

UPOZNATI NAJVAŽNIJE 

VLADARE. 

SIJEČANJ ------- 

RAZUMJETI DA JE 

HRVATSKA TIJEKOM 

POVIJESTI IMALA 

SVOJU DRŽAVU I BILA 

U ZAJEDNICI S 

DRUGIM NARODIMA 

OKO 100 KN 
UČITELJICA I 

DJECA   
PROJEKTNA MAPA 

PID, 

HJ, 

LK, 

GK, 

TZK 

 

 

MOJ ZAVIČAJ U 

PROŠLOSTI 

DJEČJE IGRE I 

IGRAČKE 

 

UPOZNATI DJEČJE IGRE 

NAŠIH BAKA I DJEDOVA, 

PRABAKA I 

PRADJEDOVA TE 

IGRAČKE KOJIMA SU SE 

IGRALI. 

 

 

 

VELJAČA 

 

 

 

 

---- 

 

 

POTICATI UČENIKE NA 

ISTRAŽIVANJE. 

USPOREĐIVATI IGE I 

IGRAČKE, NEKAD I 

SAD. 

 

 

MATEIJALI ZA 

RAD OKO 100 

KN 

 

 

OBITELJ, UČENICI, 

MJEŠTANI 

 

DJEČJE IGRE, IZLOŽBA 

STARINSKIH IGRAČAKA, 

PISANI RADOVI , 

FOTOGRAFIJA 

HJ 

PID 

TZK 

SRO 

AMBULANTA 

BANOVA JARUGA 

SPOZNATI VAŽNOST 

REDOVITE I ZDRAVE 

PREHRANE ZA 

OČUVANJE ZDRAVLJA, 

TE REDOVITOG 

ODLASKA NA ZDR. 

PREGLEDE. 

VELJAČA AUTOMOBIL 

RAZVIJATI NAVIKU 

REDOVITE I ZDRAVE 

PREHRANE. 

OSVIJESTITI VAŽNOST 

REDOVITIH LIJEČ. 

PREGLEDA. 

PRIGODNI 

ZNAK PAŽNJE 

20KN 

 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

DJELATNICI 

AMBULANTE 

PLAKAT, IZVJEŠĆE, 

RAZGOVOR, FOTO-

DNEVNIK 

SRO POSJET 

JEDNOJ PŠ I 

Međusobno 

upoznavanje djece, 

ugodno druženje, 

VELJAČA Školskim 

autobusom 

Obilježavanjem 

Valentinova dati 

značaj razvijanju 

Sokovi i slatkiši 

za djecu 

Učitelji, čistačica 

PŠ  

Opisno praćenje 

ponašanja učenika, 

samoprocjena rada u 
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PID 

GK 

LK 

HJ 

OBILJEŽAV. 

VALENTINOVA U 

NJOJ 

suradnja i tolerancija.  

  

 

 

ljubavi i međusobnog 

prijateljstva  

oko 100 kn grupi, čitanja i recitiranja. 

PID 

SRO 

TZK 

LK 

GK 

MASKENBAL Veselo 

raspoloženje,otvaranje 

škole prema društvenoj 

zajednici. 

VELJAČA  Istražiti fašničke 

običaje zavičaja i 

međusobno se 

veseliti. 

Nagrade za naj 

maske 

(sponzorstvo) 

Oko 200kn 

(krafne) 

Učitelji, 

roditelji,djeca, 

KUD, limena 

glazba 

Foto izložba, objava 

doživljaja 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE REGIJE  

 

Spoznati vremenske 

promjene u 

neposrednoj okolini 

dolaskom proljeća 
OŽUJAK 

Prijevoz roditelja Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu 

između vremenskih 

prilika, odijevanja 

ljudi i života biljaka i 

životinja. 

 

5 x oko 30 kn 

za benzin za 5 

automobila 

 

 

Učiteljica, učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 

MAT 

PID, 

HJ, 

LK 

 

Projekt 

 

VODA 

 

Razumjeti važnost vode 

za život ljudi, biljaka i 

životinja.  

 

 

OŽUJAK 

 

 

 

 

 

Razvijanje vještina 

problemskog 

mišljenja, kritičkog 

mišljenja, 

komuniciranja. 

 

 

 

učiteljica i učenici 

3. razreda, 

roditelji 

 

Prezentacija učeničkih 

radova nastalih na 

temelju zadataka 
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PID 

SRO 

TZK 

HJ 

MAT 

MOJ ZAVIČAJ I 

VODE U ZAVIČAJU 

Promotriti promjene u 

prirodi u proljeće. Uočiti 

reljefne osobitosti 

zavičaja. Naučiti što su 

vode stajačice, a što 

tekućice. 

OŽUJAK 

 

 

 

 

 

 

pješačenje Obogaćivanje 

spoznaja i iskustava o 

zavičaju i prirodi u 

proljeće.  

 Učiteljica učenici Opisno praćenje 

međuljudskih odnosa i 

komunikacije. Vođenje 

dnevnika rada. Ilustracija 

dana i izložba dječjih 

radova i 

fotografija.Pismena 

provjera o vodama 

zavičaja. 

HJ 

LK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

OŽUJAK Školski autobus Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

15 kn po 

učeniku za 

ulaznice 

Djelatnice 

Gradske knjižnice 

Kt i učiteljica 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

PID, HJ, LK, 

GK, TZK 

SRO 

Dan voda na ITC 

Pakra 

Razumjeti važnost vode 

za život ljudi, biljaka i 

životinja. naučiti štedjeti 

i čuvati vodu od 

zagađenja 

OŽUJAK pješačenje Druženje s 

roditeljima. 

Obogaćivanje 

spoznaja i iskustava o 

zavičaju i prirodi u 

proljeće. 

Sendviči ili 

hrenovke za 

sve učenike i 

sudionike 

integriranog 

dana – oko 

300 kn 

Roditelji, 

predstavnik 

izviđačkog odreda 

Betlehem iz Kt i 

učiteljice 

Izrada plakata, pisanje 

pjesama o vodi, izvođenje 

pokusa pročišćavanja 

vode 

PID 

HJ 

LK 

MAT 

DAN PLANETA 

ZEMLJE 

Upoznati kako ljudi 

onečišćuju svoj okoliš. 

TRAVANJ 

 

pješice Obilježavanje 22.4. 

Dana planeta Zemlja. 

Razvijanje ekološke 

svijesti. 

 učiteljica Izrada plakata za zaštitu 

planeta Zemlje. Izrada 

eko – poruka. 
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HJ 

MAT 

PID 

LK 

RADIONICA ZA 

MAJČIN DAN 

Poticati kreativnost i 

domišljatost različitim 

načinima iskazivanja 

ljubavi prema majci. 

TRAVANJ 

SVIBANJ 

 

 Razvijati sposobnost 

doživljavanja i 

uzvraćanja majčinske 

ljubavi. 

Materijali za 

rad=20 -30 kn 

po učeniku 

Učiteljica i učenici 

3. razreda 

Izrada plakata, čestitke, 

fotografije 

GK 

LK 

SRO 

HJ 

DAN ŠKOLE Predstaviti školu kao 

kulturno prosvjetnu 

ustanovu. 

SVIBANJ  Kulturna povezanost  

škole i šire društvene 

zajednice 

 Svi djelatnici 

škole. 

Program . 

SVI 

PREDMETI 

ŠKOLA U PRIRODI 

ILI JEDNODNEVNI 

IZLET 

Upoznavanje lijepe naše 

i jačanje zajedništva. 

SVIBANJ 

LIPANJ 

autobus Razvijati sposobnost 

zajedničkog suživota 

nekoliko dana u 

drugačijoj okolini, 

razvoj prijateljstva i 

tolerancije. 

5 punih 

pansiona i 

prijevoz 

učenika, 

ulaznice oko 

1300 kn 

Učiteljice i 

turistička agencija 

Vođenje dnevnika rada. 

Ilustracije i literarni 

radovi, izložba dječjih 

radova i fotografija. 

 

PID 

SRO 

LK 

DAN 

VATROGASTVA 

Upoznati se sa 

djelatnošću vatrogasaca 

SVIBANJ autobus Povezanost škole i 

institucija u selu 

 učiteljica Pisanje izvješća, dojmovi, 

fotografije 

HJ KVIZ IZ LEKTIRE Razvijanje čitalačke 

kulture. 

LIPANJ  Znati primijeniti 

naučeno na realan 

život. 

Oko 50 kn za 

simbolične 

nagrade 

pobjedniku 

Učiteljice RN kviz 

HJ RAZNI NATJEČAJI Poticati kreativnost, 

orginalnost, 

komunikativnost i ljubav 

Tijekom 

nastavne 

 Sudjelovati u 

objavljenim 

natječajima, ulagati 

---- Učiteljica, učenici, 

ravnateljica 

Likovno stvaralaštvo, 

pisanje sastavaka na 

zadanu temu, 
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LK 

PID 

SRO 

prema stvaralaštvu godine napor kako bi 

ostvarilli što bolji 

rezultat. Cijeniti tuđi i 

vlastiti trud. 

sudjelovanje u projektima 
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3.2. RAZREDNA NASTAVA – PODRUČNE ŠKOLE 

3.2.1. PŠ ZBJEGOVAČA – redovita nastava  i INA 

 

PREDMET AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak školske 

godine i proslaviti 

blagdan Male Gospe. 

RUJAN Školski 

autobus 

Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

--- Svećenik, 

vjeroučitelj 

učiteljice, 

roditelji 

Literarni radovi, čitanje na 

misi, fotografije, izložba 

likovnih radova 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

OLIMPIJSKI DAN 

Utjecati na razvoj opće 

motorike, povećavanje 

spretnosti i koordinacije 

pokreta 

RUJAN Pješice 

Elementarnim i 

štafetnim igrama 

pozitivno utjecati 

na razvoj  i 

poboljšanje 

motoričkih 

sposobnosti 

učenika 

---- 

Učiteljica i 

učenici 

 

Ilustriranje, izrada plakata, 

sudjelovanje u hodanju i 

natjecateljskim igrama 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

RH I SUSJEDNE 

ZEMLJE- PROJEKT 

ODREDITI NA ZEMLJOVIDU 

SUSJEDNE ZEMLJE, 

RAZLIKOVATI PRIRODNE I 

UMJETNE GRANICE, 

UPOZNATI, ZASTAVE, 

GLAVNE GRADOVE I 

NAJVAŽNIJA OBILJEŽJA 

RUJAN/ 

LISTOPAD 
------------------ 

OBJASNITI 

VAŽNOST 

PROMETNE I 

GOSPODARSKE 

POVEZANOSTI SA 

SUSJEDNIM 

OKO 100 KN 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PROJEKTNA MAPA 
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GK 

LK 

POJEDINE ZEMLJE. DRŽAVAMA. 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

RAZNE ŠALJIVE 

IGRE - DAN 

IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i zašto 

Dječji tjedan  

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti 

Međunarodni dan 

djeteta i na takav 

način djeci 

pokazati koliko su 

nam važna 

Bomboni za 

svu djecu - 

oko 50 kn 

Članovi DF, 

DND Kt –

učiteljice RN 

Prezentacija video i foto 

Opisno ocjenjivanje 

motoričkih dostignuća i 

ponašanja učenika u 

natjecanju.  

TZK 

SR 

PID 

MAT 

PREDSTAVA U 

KUTINI(POVO-

DOM DJEČJEG 

TJEDNA) 

Osjetiti ljubav grada 

prema djeci i kulturno se 

obogatiti. 

 

LISTOPAD Školski 

autobus. 

Obilježiti tjedan 

djeteta. 

----- Ravnatelji-

ca,grad 

Kutina,uči-

teljice 

Izrada dnevnika rada, 

ilustracije,pripovijedanje. 

 

 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

POZDRAV JESENI- 

ŠUMA I ŠUMSKE 

ŽIVOTINJE 

 

SPOZNATI VREMENSKE 

PROMJENE U 

NEPOSREDNOJ OKOLINI 

DOLASKOM JESENI. 

LISTOPAD PJEŠICE 

RAZUMJETI 

UZROČNO- 

POSLJEDIČNU VEZU 

IZMEĐU 

VREMNSKIH 

PRILIKA, 

ODIJEVANJA LJUDI I 

ŽIVOTA BILJAKA I 

ŽIVOTINJA. 

 ----------------------- 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 

LISTIĆ, 

IZRADA PANORAM-SKE 

KUTIJE 

LK 

PID 

KESTENIJADA I 

BUNDEVIJADA S 

RODITELJIMA, 

RADIONICA 

NAUČITI RADITI UKRASE 

OD BUNDEVA I KESTENA, 

JESTI KUHANE I PEČENE 

KESTENE I BUČNICU. 

LISTOPAD U UČIONICI 

UPOTREBA 

RAZLIČITIH 

NAMIRNICA U 

SVAKODNEVNOM 

ŽIVOTU. 

VRIJEDNOST 

OKO 50 KN ZA 

KESTENE (ILI ĆE 

IH DONIJETI 

RODITELJI 

NABRANE S 

DJECOM U 

UČENICI, 

RODITELJI, 

UČITELJICA 

FOTO-PLAKAT, DNEVNIK 

RADA, RECEPT ZA PRIPREMU 

BUČNICE 
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PLODOVA ZEMLJE I 

PRIRODE. 

ŠUMI). 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

 

LISTOPAD 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje 

kulturnog života 

djece iz manjeg 

mjesta 

 

------ 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

HJ 

PID 

LK 

SRO 

PEČEMO KRUH 

POSJET UDRUZI 

ŽENA JANJA LIPA 

UPOZNATI PUT NASTANKA 

KRUHA I DRUGIH 

PEKARSKIH PROIZVODA. 

LISTOPAD 

 

 RODITELJI 

SPOZNATI 

SLOŽENOST 

NASTANKA BRAŠNA 

KAO OSNOVNE 

NAMIRNICE U 

DOBIJANJU 

PEKARSKIH 

PROIZVODA. 

OKO 30 KN ZA 

MATERIJALE 

UČITELJICA I 

DJECA 1. 

RAZREDA   I 

RODITELJI 

IZLOŽBA, 

IZLOŽBENI PRIMJERCI, 

OBJAVLJIVANJE U DJEČJEM 

TISKU 

PID 

HJ 

LK 

GK 

DAN JABUKA Vrijednost voća kao 

važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD  Razvijati navike 

zdrave prehrane. 

Sastojci za 

kolač od 

jabuka oko 50 

kn 

učiteljica Proizvodi od jabuka, 

plakati. 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE 

Spoznati vremenske 

promjene u neposrednoj 

okolini dolaskom jeseni. 
LISTOPAD 

pješačenje Razumjeti 

uzročno- 

posljedičnu vezu 

između 

vremenskih 

prilika, odijevanja 

ljudi i života 

 

 

 

 

Učiteljica, 

učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 
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biljaka i životinja. ----- 

 

SR 

HJ 

PID 

SR 

LK 

Terenska nastava 

u Kutinu 

 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI 

ZAVIČAJNE 

REGIJE – 

postolar, krojač, 

frizer, urar, 

posjet banci 

 

 

 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu služi 

željeznički  

Kolodvor.Naučiti 

kako se štedi u banci i 

upoznati 

nekoliko različitih 

zanimanja–što, kako i s 

čim rade. 

Vježbati ponaš.u 

prometu 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

vlak 

Stjecanje  znanja 

o gospodarskim 

djelatnostima u 

stvarnoj sredini. 

Obilježavanje 

Dana štednje 

(31.10.). 

Cijena 

povratne želj. 

karte do 

Kutine za 15 

učenika, 

učiteljicu i 

jednog ili dva  

roditelja 

pratitelja 

učiteljica Pisanje pismenih izvješća  

izložba fotografija, 

ilustracija. 

 

Izrada plakata o štednji i o 

zanimanjima koja smo 

upoznali. ( povezivanje s 

posjetom u mlin povodom 

Dana zahvalnosti za 

plodove zemlje. 

 PID 

MAT 

TZK 

SRO 

 

MJESEC 

HRVATSKE 
KNJIGE 

 

OBILJEŽITI MJESEC 

KNJIGE. UPOZNAVANJE 

ŠKOLSKE KNJIŽNICE. 

LISTOPAD 

 

 

AUTOMOBILOM 

 

RAZVIJANJE 

LJUBAVI PREMA 

PISANOJ RIJEČI I 

ČITANJU. 

 

 

10 KN 

UČITELJICA I 

UČENICI 2. I 3. 

RAZREDA, 

RODITELJI, 

KNJIŽNIČARKA 

ILUSTRIRANJE, IZRADA 

PLAKATA, OPISIVANJE 

SRO 

PID 

OBILJEŽAVANJE 

DANA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA 

Upoznati prava djeteta. STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani 

dan u školi 

Primjena prava 

djeteta u 

svakodnevnom 

 Učit. I DF Kviz, dramatizacija članaka 

Konvencije o pravima 

djeteta, plakati 
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HJ 

GK 

DJETETA 

 

životu 

PID 

SRO 

VJ 

TZK 

NAŠE GROBLJE 
OBILJEŽITI DAN SJEČANJA 

NA MRTVE. 
STUDENI PJEŠICE 

PONOVITI PRAVILA 

PONAŠANJA NA 

GROBLJU I 

PRISJETITI SE 

POKOJNIH 

ČLANOVA OBITELJI. 

OKO 10 KN PO 

UČENIKU 

UČITELJICA I 

DJECA 1. 

RAZREDA, 

RODITELJI 

PLAKAT, IZVJEŠĆE, 

RAZGOVOR, FOTOGRAFI-JE 

 

HJ 

LK 

SRO 

IZRADA 

SLIKOVNICE I 

VELIKE KNJIGE ZA 

ČITANJE 

RAZVIJATI LJUBAV PREMA 

VOĐENOM ČITANJU. 

DOBRA PREGLEDNOST 

IZRADOM VELIKE KNJIGE. 

STUDENI ------------------- 

ČITANJE, 

MOTIVACIJA ZA 

ČITANJE. 

OKO 100 KN 

UČITELJICA, 

DJECA, 

RODITELJI 

VELIKA KNJIGA- TEMA PO 

IZBORU UČENIKA 

HJ 

SRO 
MOJA PRIČA 

RAZVIJATI LJUBAV PREMA 

PISANJU 
STUDENI RODITELJI 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA PISANJU 
---- 

UČITELJICA, 

DJECA, 

RODITELJI 

PISANJE SASTAVKA 

PID 

HJ 

SRO 

LK 

GK 

OBITELJ- 

PROJEKT 

UPOZNATI I NABROJATI 

ČLANOVE OBITELJI I 

RODBINE. 

STUDENI 

PROSINAC 

------------------- 

RAZVIJATI 

POZITIVAN STAV 

PREMA ČLANOVIMA 

OBITELJI I 

RODBINE. 

 

MATERIJALI ZA 

RAD=100KN 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

RODITELJI 

IZRADA OBITELJ-SKOG 

STABLA, PLAKATA I 

OBITELJSKIH ALBUMA 

PID 

TZK 

MOJE DUŽNOSTI U 

OBITELJI – 

INTEGRIRANI DAN 

RAZVIJATI SVIJEST O 

POSTOJANJU REDOVITIH 

DUŽNOSTI SVIH ČLANOVA 

OBITELJI 

STUDENI 

PROSINAC 
U UČIONICI 

PRAVILNO ČISTITI 

CIPELE, VEZATI 

VEZICE, 

ZAKOPČAVATI 

DUGMAD, 

OKO 50 KN 
UČITELJICA I 

UČENICI 

DNEVNIK RADA, FOTO STRIP, 

PRIČA 
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ZATVARATI 

ZATVARAČ, ŠIVATI 

DUGME, SERVIRATI 

STOL I 

UPOTREBLJAVATI 

VILICU I NOŽ. 

SRO 

HJ 

LK 

GK 

PRIREDBA ZA 

SVETOG NIKOLU 

Obilježiti sv.Nikolu i 

obradovati djecu. 

PROSINAC U školi Pružanje pažnje 

odraslih djeci, 

motivirati ih za 

rad i lijepo 

ponašanje. 

3 kg bombona, 

mandarine i 

jabuke 

DND, 

učitelji 

Dramatizacija, foto izložba 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

IZLOŽBA JASLICA 

NJEGOVATI I RAZVIJATI 

KRŠĆANSKE OBIČAJE 

VEZANE UZ BOŽIĆ. 

PROSINAC -------------- 

RAZVIJATI LJUBAV 

PREMA 

KRŠĆANSKIM 

OBIČAJIMA. 

OKO 200 KN. 

UČITELJICA, 

DJECA, 

RODITELJI, 

RAVNATELJICA, 

DRUŽBA BRATA 

IVANA 

BONIFACIJA 

PAVLETIĆA 

IZLOŽBA 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

 

PROSINAC 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje 

kulturnog života 

djece iz manjeg 

mjesta 

 

---- 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

SRO BOŽIĆNA Obilježiti Božić PROSINAC U školskoj Druženje roditelja ----- Učitelji,rav- Predstava, pljesak, foto-
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PID PRIREDBA dvorani s djecom  nateljica izložba, web škole 

 

PID  

SRO 

VJ 

TZK 

GK 

KAKO POMAŽEMO 

STARIJIM 

OSOBAMA U 

MJESTU – POSJET 

STARAČKOM 

DOMU U BJ 

I STARIJIM OSOBAMA JE 

POTREBNO DUŽENJE I 

LJUBAV DJECE. 

PROSINAC PJEŠICE 

POVEZANOST S 

DJEDOVIMA I 

BAKAMA I BRIGA ZA 

STARIJE OSOBE. 

POTREBA 

POMAGANJA 

STARIJIMA. 

ZA POKLON 

PAKETE ĆE 

RODITELJI 

POSLATI 

PRIGODNE 

STVARI (KRUH, 

KOLAČI, 

ČARAPE, 

NOVINE, VOĆE, 

SOKOVI) 

UČENICI, 

RODITELJI, 

UČITELJICA 

FOTO – STRIP, PRIČE (KAKO 

SE NEKAD IŠLO U ŠKOLU) 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje muzeja kao 

jedne od kulturnih 

ustanova 

SIJEČANJ 
Školski 

autobus 

upoznavanje 

prošlostI zavičaja 

kroz obilazak 

muzejskog 

prostora, i 

radionica izrade 

grbova 

 

učiteljica i 

učenici razreda 

 

ilustriranje, izrada plakata, 

opisivanje 

HJ 

LK 

TZK 

SANJKANJE,  

IGRE NA 

SNIJEGU 

Ugodno raspoloženje i 

druženje među djecom 

u različitim životnim 

uvjetima, razvijati 

graditeljske sposobnosti. 

SIJEČANJ Pješačenje  Zdrav život, 

razvijanje 

motoričkih 

sposobnosti. 

 Učiteljice, 

roditelji 

Prepričavanja događaja i 

izricanje doživljaja. 

HJ 

PID 

HRVATSKA KROZ 

POVIJEST- 

PROJEKT 

ODREDITI VRIJEME 

DOSELJENJA HRVATA U 

NOVU DOMOVINU . 

UPOZNATI NAJVAŽNIJE 

SIJEČANJ ------- 

RAZUMJETI DA JE 

HRVATSKA 

TIJEKOM POVIJESTI 

IMALA SVOJU 

DRŽAVU I BILA U 

OKO 100 KN 
UČITELJICA I 

DJECA   
PROJEKTNA MAPA 



55 

 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

VLADARE. ZAJEDNICI S 

DRUGIM NARODIMA 

PID, 

HJ, 

LK, 

GK, 

TZK 

 

 

MOJ ZAVIČAJ U 

PROŠLOSTI 

DJEČJE IGRE I 

IGRAČKE 

 

UPOZNATI DJEČJE IGRE 

NAŠIH BAKA I DJEDOVA, 

PRABAKA I PRADJEDOVA 

TE IGRAČKE KOJIMA SU SE 

IGRALI. 

 

 

 

VELJAČA 

 

 

 

 

---- 

 

 

POTICATI UČENIKE 

NA ISTRAŽIVANJE. 

USPOREĐIVATI IGE 

I IGRAČKE, NEKAD I 

SAD. 

 

 

MATEIJALI ZA 

RAD OKO 100 

KN 

 

 

OBITELJ, 

UČENICI, 

MJEŠTANI 

 

DJEČJE IGRE, IZLOŽBA 

STARINSKIH IGRAČAKA, 

PISANI RADOVI , 

FOTOGRAFIJA 

HJ 

PID 

TZK 

SRO 

AMBULANTA 

BANOVA JARUGA 

SPOZNATI VAŽNOST 

REDOVITE I ZDRAVE 

PREHRANE ZA OČUVANJE 

ZDRAVLJA, TE REDOVITOG 

ODLASKA NA ZDR. 

PREGLEDE. 

VELJAČA AUTOMOBIL 

RAZVIJATI NAVIKU 

REDOVITE I 

ZDRAVE 

PREHRANE. 

OSVIJESTITI 

VAŽNOST 

REDOVITIH LIJEČ. 

PREGLEDA. 

PRIGODNI ZNAK 

PAŽNJE 20KN 

 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

DJELATNICI 

AMBULANTE 

PLAKAT, IZVJEŠĆE, 

RAZGOVOR, FOTO-DNEVNIK 

SRO 

PID 

GK 

LK 

POSJET 

JEDNOJ PŠ I 

OBILJEŽAV. 

VALENTINOVA U 

NJOJ 

Međusobno 

upoznavanje djece, 

ugodno druženje, 

suradnja i tolerancija. 

VELJAČA 

 

  

 

Školskim 

autobusom 

Obilježavanjem 

Valentinova dati 

značaj razvijanju 

ljubavi i 

međusobnog 

prijateljstva  

Sokovi i slatkiši 

za djecu 

oko 100 kn 

Učitelji, 

čistačica PŠ  

Opisno praćenje 

ponašanja učenika, 

samoprocjena rada u 

grupi, čitanja i recitiranja. 
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HJ  

PID 

SRO 

TZK 

LK 

GK 

MASKENBAL Veselo 

raspoloženje,otvaranje 

škole prema društvenoj 

zajednici. 

VELJAČA  Istražiti fašničke 

običaje zavičaja i 

međusobno se 

veseliti. 

Nagrade za naj 

maske 

(sponzorstvo) 

Oko 200kn 

(krafne) 

Učitelji, 

roditelji,djeca, 

KUD, limena 

glazba 

Foto izložba, objava 

doživljaja 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE  

 

Spoznati vremenske 

promjene u neposrednoj 

okolini dolaskom 

proljeća 
OŽUJAK 

Prijevoz 

roditelja 

Razumjeti 

uzročno- 

posljedičnu vezu 

između 

vremenskih 

prilika, odijevanja 

ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 

5 x oko 30 kn 

za benzin za 5 

automobila 

 

 

Učiteljica, 

učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 

MAT 

PID, 

HJ, 

LK 

 

Projekt 

 

VODA 

 

Razumjeti važnost vode 

za život ljudi, biljaka i 

životinja.  

 

 

OŽUJAK 

 

 

 

 

 

Razvijanje vještina 

problemskog 

mišljenja, kritičkog 

mišljenja, 

komuniciranja. 

 

 

 

učiteljica i 

učenici 3. 

razreda, 

roditelji 

 

Prezentacija učeničkih 

radova nastalih na temelju 

zadataka 
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PID 

SRO 

TZK 

HJ 

MAT 

MOJ ZAVIČAJ I 

VODE U 

ZAVIČAJU 

Promotriti promjene u 

prirodi u proljeće. Uočiti 

reljefne osobitosti 

zavičaja. Naučiti što su 

vode stajačice, a što 

tekućice. 

OŽUJAK 

 

 

 

 

 

 

pješačenje Obogaćivanje 

spoznaja i 

iskustava o 

zavičaju i prirodi u 

proljeće.  

 Učiteljica 

učenici 

Opisno praćenje 

međuljudskih odnosa i 

komunikacije. Vođenje 

dnevnika rada. Ilustracija 

dana i izložba dječjih 

radova i 

fotografija.Pismena 

provjera o vodama 

zavičaja. 

HJ 

LK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, izradu 

lutaka 

OŽUJAK Školski 

autobus 

Bogaćenje 

kulturnog života 

djece iz manjeg 

mjesta 

 

15 kn po 

učeniku za 

ulaznice 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema 

viđenoj predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

PID, HJ, 

LK, GK, 

TZK 

SRO 

Dan voda na ITC 

Pakra 

Razumjeti važnost vode 

za život ljudi, biljaka i 

životinja. naučiti štedjeti 

i čuvati vodu od 

zagađenja 

OŽUJAK pješačenje Druženje s 

roditeljima. 

Obogaćivanje 

spoznaja i 

iskustava o 

zavičaju i prirodi u 

proljeće. 

Sendviči ili 

hrenovke za 

sve učenike i 

sudionike 

integriranog 

dana – oko 

300 kn 

Roditelji, 

predstavnik 

izviđačkog 

odreda 

Betlehem iz Kt i 

učiteljice 

Izrada plakata, pisanje 

pjesama o vodi, izvođenje 

pokusa pročišćavanja vode 

PID 

HJ 

DAN PLANETA 

ZEMLJE 

Upoznati kako ljudi 

onečišćuju svoj okoliš. 

TRAVANJ 

 

pješice Obilježavanje 

22.4. Dana planeta 

Zemlja. Razvijanje 

ekološke svijesti. 

 učiteljica Izrada plakata za zaštitu 

planeta Zemlje. Izrada eko 

– poruka. 
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LK 

MAT 

HJ 

MAT 

PID 

LK 

RADIONICA ZA 

MAJČIN DAN 

Poticati kreativnost i 

domišljatost različitim 

načinima iskazivanja 

ljubavi prema majci. 

TRAVANJ 

SVIBANJ 

 

 Razvijati 

sposobnost 

doživljavanja i 

uzvraćanja 

majčinske ljubavi. 

Materijali za 

rad=20 -30 kn 

po učeniku 

Učiteljica i 

učenici 3. 

razreda 

Izrada plakata, čestitke, 

fotografije 

GK 

LK 

SRO 

HJ 

DAN ŠKOLE Predstaviti školu kao 

kulturno prosvjetnu 

ustanovu. 

SVIBANJ  Kulturna 

povezanost  škole 

i šire društvene 

zajednice 

 Svi djelatnici 

škole. 

Program . 

SVI 

PREDMETI 

ŠKOLA U 

PRIRODI ILI 

JEDNODNEVNI 

IZLET 

Upoznavanje lijepe naše 

i jačanje zajedništva. 

SVIBANJ 

LIPANJ 

autobus Razvijati 

sposobnost 

zajedničkog 

suživota nekoliko 

dana u drugačijoj 

okolini, razvoj 

prijateljstva i 

tolerancije. 

5 punih 

pansiona i 

prijevoz 

učenika, 

ulaznice oko 

1300 kn 

Učiteljice i 

turistička 

agencija 

Vođenje dnevnika rada. 

Ilustracije i literarni radovi, 

izložba dječjih radova i 

fotografija. 

 

PID 

SRO 

LK 

DAN 

VATROGASTVA 

Upoznati se sa 

djelatnošću vatrogasaca 

SVIBANJ autobus Povezanost škole i 

institucija u selu 

 učiteljica Pisanje izvješća, dojmovi, 

fotografije 
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HJ KVIZ IZ LEKTIRE Razvijanje čitalačke 

kulture. 

LIPANJ  Znati primijeniti 

naučeno na realan 

život. 

Oko 50 kn za 

simbolične 

nagrade 

pobjedniku 

Učiteljice RN kviz 

HJ 

LK 

PID 

SRO 

RAZNI 

NATJEČAJI 

Poticati kreativnost, 

orginalnost, 

komunikativnost i ljubav 

prema stvaralaštvu 

Tijekom 

nastavne 

godine 

 Sudjelovati u 

objavljenim 

natječajima, 

ulagati napor 

kako bi ostvarilli 

što bolji rezultat. 

Cijeniti tuđi i 

vlastiti trud. 

---- Učiteljica, 

učenici, 

ravnateljica 

Likovno stvaralaštvo, 

pisanje sastavaka na 

zadanu temu, sudjelovanje 

u projektima 
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3.2.2. PŠ MEĐURIČ – UČITELJICA LIDIJA PUŠKARIĆ – redovita nastava i INA 

 

PREDMET AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIV-

NOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

SR Druženje 
učiteljice, 
roditelja i 
učenika 

Ohrabriti učenike i 
roditelje i upoznati 
ih s pravilima, 
kućnim redom i 

načinom rada te 
priborom koji će 
učenici koristiti 
tijekom ove školske 

godine. 
 

RUJAN 
 

U učionici. Razvoj pozitivnog 
odnosa prema školi, 
prijateljima,učiteljima. 

Kolaž papir, hamer, 
valovita ljepenka, 
moosgummi.100kn 

Učiteljica, 
roditelji. 

Razgovor. 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

RUJAN Pješice. Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

 Župnik, vjeroučitelj 

učiteljica, roditelji. 

Fotografije, izložba 

likovnih radova. 

PID 

HJ 

MAT 

SR 

Olimpijski dan 

– piknik i igre 

Utjecati na razvoj 

opće motorike, 

povećavanje 

spretnosti i 

koordinacije 

pokreta. 

RUJAN 

Na 

travnatom 

nogomet. 

igralištu ili u 

školskom 

dvorištu. 

Elementarnim i 

štafetnim igrama 

pozitivno utjecati na 

razvoj  i poboljšanje 

motoričkih 

sposobnosti učenika. 

Voda, voće, 

medalje. 50kn 

Učiteljica i 

učenici. 

 

Razgovor i sudjelovanje u 

hodanju i natjecateljskim 

igrama. 
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GK 

HJ 

MAT 

LK 

SR 

Formiranje 

centara za 

čitanje, 

pisanje i 

računanje, 

likovno i 

glazbeno 

stvaralaštvo, 

Igru 

Pojam centra za 

učenje, igru, 

stvaralaštvo. 

Služenje 

materijalima u 

centrima. 

Organiziranje 

učenja i igre u 

prostoru 

učionice. 

RUJAN  Učionica. 

Pravilna upotreba i 

pospremanje 

materijala. 

Istraživanje materijala 

u centrima učenja. 

Oko 100 kn za 

materijale. 

Učiteljica, 

roditelji, djeca 

Upotreba materijala za  

označavanje centara. 

PID 

HJ 

LK 

GK 

Škola u šumi 

 

Uočiti promjene 

godišnjih doba u 

neposrednoj 

okolini i njihov 

utjecaj na život, 

prepoznati utjecaj 

čovjeka na okoliš. 

RUJAN 

Prijevoz 

osobnim 

automobili-

ma roditelja. 

Zorno i iskustveno 

doživjeti promjene u 

prirodi 

 
Učiteljica, učenici i  

Roditelji pratitelji. 

Izložba prirodnina 

sakupljenih u šumi, izrada 

kutića jeseni u učionici od 

donesenog materijala. 

TZK 

HJ 

LK 

SR 

Dan  igara 

(Dječji tjedan) 

Razvijati  suradnju, 

poštivanje pravila 

igre. 

LISTOPAD 

 

OŠ Banova 

Jaruga, 

školski 

autobus 

Različitim sportskim 

aktivnostima obilježiti 

Dan igara. 

Troškove će snositi  

DF i učiteljice. 

Učiteljice, DF, 

učenici. 
Sportske  igre. 

HJ 

PID 

Dan kruha 

 

Upoznati put 

nastanka kruha i 

drugih pekarskih 

proizvoda. 

Upoznati izradu 

LISTOPAD Učionica. 

Spoznati složenost 

nastanka brašna kao 

osnovne namirnice u 

proizvodnji pekarskih 

 
Učiteljica, učenici i 

roditelji. 

Fotografije,  

razgovor, likovni radovi. 
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LK 

TZK 

punjenih slanih i 

slatkih kiflica. 

proizvoda. 

HJ 

SR 

TZK 

Lutkarska 

predstava 

Pogledati lutkarsku 

predstavu 

LISTOPAD 

PROSINAC 

OŽUJAK 

TRAVANJ 

Kutina, 

školski 

Autobus. 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  lutkarskom 

izričaju 

Ulaznica: 10 kn. 
Gradska knjižnica i 

čitaonica Kutina. 
Izvješće slikom i riječima. 

 

HJ 

LK 

GK 

SR 

Dan jabuka, 

integrirani dan 

OsvijestitI koliko su 

jabuke zdrave i na 

koje se sve načine 

mogu konzumirati. 

LISTOPAD Učionica. 

Kako jesti, guliti, brati 

jabuke i spremiti ih za 

zimu. 

Jabuke iz vlastitih 

voćnjaka. 

Učiteljica, roditelji i 

djeca. 

Uradci od jabuka, priče o 

jabukama, foto-strip. 

 

HJ 

SR 

DRUŽENJE SA 

SLIKOVNICAMA 

(poticanje 

čitanja kod 

učenika) 

Razvijati kulturu 

čitanja i važnost 

knjige u životu 

čovjeka. 

Mali 

projekt 

kroz 

nastavnu 

godinu. 

 Učionica, 

školska 

knjižnica, 

školsko 

dvorište. 

Razvijati svijest o 

važnosti čitanja 

.Pravilan odnos prema 

knjizi i knjižnici. 

 
Učiteljica, učenici, 

knjižničar. 
Fotografije, izvješća. 

SR 

VJ 

VJ 

Sveti Nikola- 

župna crkva 

Posjet župnoj crkvi 

sv. Nikole. 
PROSINAC Pješice. 

Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana. 

 

 

Učiteljica, 

učenici, župnik, 

vjeroučitelj. 

Razgovor, izrada plakata. 

VJ 

VJ 

Božićna 

radionica   

Razumjeti značenje 

riječi blagdan i 

praktičnim radom 

PROSINAC Učionica. 
Razvijati sposobnost 

doživljavanja 

blagdanske radosti. 

Za materijale oko 200 

kn (raznobojni papiri, 

perle, mašne, ljepila, 

Učiteljica i učenici, 

vjerouči-

telj,roditelji. 

Prezentacija uradaka prilikom 

ukrašavanja prostora škole i 

školskog drvca. 
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SR 

LK 

 

sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećih 

blagdana.  

Poticati želju 

međusobnog dijeljenja. 

škarice, 

sprejevi). 

 

 

PID 

TZK 

LK 

 

Zimske radosti 

 

Spoznati 

vremenske 

promjene u 

neposrednoj 

okolini dolaskom 

zime.Sanjkati se, 

igrati na snijegu. 

 

 

 

SIJEČANJ Pješice. 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 
Učiteljica, učenici i 

roditelji. 

Plakat, 

fotografije, 

pismeni i likovni rad. 

 

PID 

LK 

SR 

TZK 

Radionice u 

suradnji s 

Muzejom 

Moslavine. 

Izraditi garićke 

pećnjake od 

glinamola prema 

originalima iz 

muzeja. 

SIJEČANJ 

Kutina Muzej 

Moslavine, 

školski 

autobus. 

Upoznati najpoznatije 

grbove iz moslavačke 

povijesti;naučiti pisati 

tintom i perom neka 

slova glagoljičke azbuke. 

 

Učiteljica,voditeljica 

radionica – 

kustosica u muzeju. 

Uradci nastali na 

radionicama. 

PID 

TZK 

HJ 

LK 

Odlazak na 

predstavu u 

Zagreb-ledena 

dvorana Doma 

sportova i 

posjet 

Razvijati svijest o 

postojanju  

različitih vrsta 

predstava,razvijati 

ljubav prema 

kulturnim 

VELJAČA 
 Zagreb, 

Autobus. 

Uočiti pravila kulturnog 

ponašanja i ophođenja 

za vrijeme kulturnih 

zbivanja i u kulturnim 

ustanovama. 

100 kuna po učeniku. Učiteljica i učenici. Izvješće, fotografije. 
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GK 

 

Tehničkom 

muzeju. 

događanjima i 

posjećivanju 

muzeja. 

 

TZK 

HJ 

SR 

GK 

Maskenbal 

 

Obilježiti 

MASKENBAL  

razvijati 

sposobnost 

uživljavanja u neke 

druge likove. 

VELJAČA Hol škole. 

Uočiti pravila kulturnog 

ponašanja i ophođenja za 

vrijeme kulturnih zbivanja. 

Razvijati veselo 

raspoloženje i druženje s 

obitelji i drugim ljudima . 

 

Učiteljica i učenici, 

odgojiteljica i djeca 

iz vrtića. 

 

Razgovor, 

izvješće, 

foto-plakat, 

strip. 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

 

Priroda se 

budi- 

Kockavica 

 

Spoznati 

vremenske 

promjene u 

neposrednoj 

okolini dolaskom 

proljeća i uočavati 

proljetnice. 

OŽUJAK Pješice. 

Voditi brigu o 

ugroženim biljnim i 

životinjskim vrstama te 

sudjelovati u 

promatranju, bilježenju i 

očuvanju prirode. 

 

Učiteljica, 

učenici,dje-latnici 

Parka prirode 

Lonjsko polje 

Plakat, 

fotografije, dnevnik 

zapažanja. 

 

 

SR 

TZK 

Čistoća okoliša 

Upoznati aktivnosti 

za održavanje 

čistoće prostora, 

predmeta i okoliša. 

Urediti jedan 

cvjetnjak u 

školskom dvorištu. 

OŽUJAK 
Školsko 

dvorište . 

Poticati brigu za čist i 

uredan okoliš. Razvijati 

ljubav prema cvijeću i  

drugim ukrasnim 

biljkama. 

Roditelji će donijeti 

sadnice. 

Učiteljica, djeca, 

roditelji. 

Uređen cvjetnjak, 

razgovor, izvješće, 

foto-plakat. 

PID 

TZK 

Dan voda s 

ribičima 

Voda , biljni i 

životinjski svijet u 

vodama 

tekućicama i 

OŽUJAK 

Prijevoz 

osobnim 

automobili-

ma roditelja. 

Razvijati kod učenika 

pravilan odnos prema 

vodi i biljnom i 

životinjskom svijetu uz i 

 

Učiteljica, 

učenici,ribi-či, 

roditelji. 

Foto strip, dnevnik rada, 

listići za evaluaciju. 
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HJ 

GK 

 

stajaćicama. u njoj. Naučiti neke 

vještine od domaćina 

ribiča. 

VJ 

VJ 

SR 

LK 

 

Uskrsna 

radionica 

Razumjeti značenje 

riječi blagdan i 

praktičnim radom 

sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećih 

blagdana. 

 

OŽUJAK 

 

 

U učionici. 

 

Razvijati sposobnost 

doživljavanja 

blagdanske radosti. 

Poticati želju 

međusobnog dijeljenja 

radosti blagdana. 

 

 

 

Prigodni materijali 

koje će donijeti 

roditelji,oko 200 kn za 

stiroporna jaja,krep 

papir,boje za staklo. 

 

 

 

Učiteljica, 

vjerouči-telj, 

učenici i roditelji. 

Plakat, 

izložba, 

listić, 

izrada pisanica. 

PID 

SR 

TZK 

HJ 

 

Seosko 

gospodarstvo 

obitelji 

Horčička 

Ostvariti učenje 

otkrivanjem u 

neposrednoj 

životnoj stvarnosti 

OŽUJAK 

 

TRAVANJ 

Pješice. 

Igra u prirodi, stvaranje 

pozitivnog razrednog 

ozračja.  

Upoznati životinje na 

seoskom domaćinstvu i 

njihovu mladunčad te 

vidjeti i poslušati način 

brige o njima. 

 Učiteljica, roditelji. 
Dnevnik rada, pismeni rad, 

likovni rad, fotografije. 

PID 

HJ 

TZK 

Dan planeta 

Zemlje  

Važnost očuvanja 

okoliša i cijelog 

planeta Zemlje. 

TRAVANJ 
Školsko 

dvorište. 

Očistiti okoliš škole.  

Učiti o zaštiti zdrave i 

nezagađene Zemlje. 

Oko 100 kn za 

hrenovke i sokove. 

Ravnatelji-ca, 

učiteljica, roditelji. 

Dnevnik rada, praktične igre i 

vježbe, foto – strip. 
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EJ 

PID 

TZK 

SR 

HJ 

Posjet 

pčelarima 

obitelji Snovak 

Briga o zdravlju i 

važnost zdrave 

prehrane.  Staviti 

med u  školski  

jelovnik. 

TRAVANJ Pješice. 

Razvijati pozitivan 

odnos prema kukcima i 

brigu za sve sudionike u 

prirodi. Spoznati što sve 

pčele mogu proizvesti i 

na koji način to čovjek 

može koristiti u prehrani 

. Naučiti vrste meda. 

 
Učiteljica, 

Učenici. 
Listić, likovni i pismeni rad. 

HJ 

PID 

TZK 

LK 

Kazalište 

Trešnja i posjet 

ZOO u Zagrebu 

Razvijati svijest o 

postojanju  

različitih vrsta 

predstava,razvijati 

kulturu ponašanja 

u kazalištu. Naučiti 

nešto više o 

životinjama koje 

svakodnevno ne 

susrećemo. 

 

TRAVANJ 
Zagreb, 

Autobus. 

Razvijati kulturu 

putovanja i učenja u 

stvarnom okruženju. 

100 kuna po učeniku. Učiteljica, učenici 
Fotografije, 

likovni i pismeni radovi. 

PID 

HJ 

MAT 

TZK 

GK 

Posjet gradskoj 

tržnici I  

posjet 

rasadniku 

sadnica povrća 

 

 

Upoznati gradsku 

tržnicu i posjetiti 

jedan od rasadnika 

povrća u Kutini ili 

njezinoj bližoj 

okolici. 

SVIBANJ, 

LIPANJ 

Osobni 

automobili 

roditelja. 

Naučiti način 

komuniciranja na tržnici 

te vidjeti ponudu 

proizvoda na njoj. 

Upoznati i razgovarati s 

proizvođačima koji 

donose svoje proizvode 

na tržnicu. Upoznati 

način rada u rasadniku 

presadnica povrća te 

 
Učiteljica, učenici, 

roditelji. 

Razgovor, fotografije, 

prezentacija na roditeljskom 

sastanku. 
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aktivnosti i brigu oko 

njih. 

HJ  

PID 

GK 

TZK 

LK 

 

JEDODNEVNI 

IZLET UČENIKA  

Ovisi o destinaciji 

koju ćemo izabrati. 

SVIBANJ, 

LIPANJ 

Autobusom. 

 

Ljubav prema 

putovanjima i 

upoznavanju domovine. 

 

Učiteljica, 

učenici,tu-ristička  

agencija, 

animatori. 

Plakat, 

Nastavni listići 

Izvješće, fotografije. 
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3.2.3. PŠ MEĐURIČ – UČITELJICA NEDA MARJANOVIĆ – redovita nastava i INA 

 

PRED- 

MET 

AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

RUJAN Školski 

autobus 

Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan Male 

Gospe. 

 Svećenik, 

vjeroučitelj 

učiteljice, 

roditelji 

Literarni radovi, čitanje na misi, 

fotografije, izložba likovnih 

radova 

PID 

 LK 

TZK 

 HJ 

MAT 

ORIJENTACIJA U 

PROSTORU 

(PŠ Janja Lipa ) 

Vježbati orijentirati 

se u prirodi, 

određivati strane 

svijeta 

 

RUJAN 

Osobnim 

automobilima 

roditelja 

Osposobiti učenike da 

se mogu samostalno 

orijentirati u prirodi 

prema različitim 

pokazateljima. 

Grickalice i voće za naše 

domaćine oko 70 kn 

Učiteljice, 

roditelji 

Samostalno određivanje strana 

svijeta pomoću kompasa, 

crtanje, traženje zakopanog 

blaga 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

OLIMPIJSKI DAN 

Utjecati na razvoj 

opće motorike, 

povećavanje 

spretnosti i 

koordinacije pokreta 

RUJAN Pješice 

Elementarnim i 

štafetnim igrama 

pozitivno utjecati na 

razvoj  i poboljšanje 

motoričkih sposobnosti 

učenika 

 

Učiteljica i 

učenici 

 

Ilustriranje, izrada plakata, 

sudjelovanje u hodanju i 

natjecateljskim igrama 

SR TEREN.NAST- Upoznati put LISTOPAD Prijevoz Znati cijeniti ljudski rad i 2 kg brašna, 2 kvasca, Učiteljica PŠ, Pisanje sastavaka na poticaj. 
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PID 

HJ 

GK 

MAT 

DAN KRUHA 

(MLIN) 

nastanka kruha i 

drugih pekarskih 

proizvoda. 

osobnim 

automobilima 

roditelja 

plodove rada.  

Snalaziti se u prehrani 

upotrebom plodova 

prirode. 

sokovi za djecu,  

oko 80 kn,  

5x oko 30 kn za benzin 

za 5 automobila 

čitačica u PŠ i 

učitelj,mlinar 

Sastavljanje recepta za 

dobivanje kruha. Slikanje 

temperama, modeliranje. 

Izložba i prezentacija tijeka 

dana na plakatu. 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

RAZNE ŠALJIVE 

IGRE - DAN 

IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i 

zašto Dječji tjedan 

(1.tj.u 10.mj.) 

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

Obilježiti Međunarodni 

dan djeteta i na takav 

način djeci pokazati 

koliko su nam važna 

Bomboni za svu djecu - 

oko 50 kn 

Članovi DF, 

DND Kt –

učiteljice RN 

 

Prezentacija video i foto Opisno 

ocjenjivanje motoričkih 

dostignuća i ponašanja učenika 

u natjecanju.  

TZK 

SR 

PID 

MAT 

PREDSTAVA U 

KUTINI (POVO-

DOM DJEČJEG 

TJEDNA) 

Osjetiti ljubav grada 

prema djeci i 

kulturno se 

obogatiti. 

LISTOPAD Školski 

autobus. 

Obilježiti tjedan djeteta.  Ravnatelji-

ca,grad 

Kutina,uči-

teljice 

Izrada dnevnika rada, 

ilustracije,pripovijedanje. 

 

 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

LISTOPAD 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt 

i učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

PID 

HJ 

LK 

DAN JABUKA Vrijednost voća kao 

važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD  Razvijati navike zdrave 

prehrane. 

Sastojci za kolač od 

jabuka oko 50 kn 

učiteljica Proizvodi od jabuka, plakati. 
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GK 

PID, 

TZK, 

SR 

GK 

PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE 

Spoznati vremenske 

promjene u 

neposrednoj okolini 

dolaskom jeseni. 

LISTOPAD 

pješačenje Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 

 

 

 

 

 

Učiteljica, 

učenici 

Listići, umne mape, crteži, 

fotografije, plakati 

SR 

HJ 

PID 

SR 

LK 

Terenska 

nastava u Kutini 

 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI 

ZAVIČAJNE 

REGIJE – 

postolar, krojač, 

frizer, urar, 

posjet banci 

 

 

 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu 

služi željeznički  

Kolodvor.Naučiti 

kako se štedi u banci 

i upoznati 

nekoliko različitih 

zanimanja–što, kako 

i s čim rade. 

Vježbati ponaš.u 

prometu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

vlak 

Stjecanje  znanja o 

gospodarskim 

djelatnostima u stvarnoj 

sredini. Obilježavanje 

Dana štednje (31.10.). 

Cijena povratne želj. 

karte do Kutine za 15 

učenika, učiteljicu i 

jednog ili dva  roditelja 

pratitelja 

učiteljica Pisanje pismenih izvješća  

izložba fotografija, ilustracija. 

 

Izrada plakata o štednji i o 

zanimanjima koja smo upoznali. 

( povezivanje s posjetom u mlin 

povodom Dana zahvalnosti za 

plodove zemlje. 

SRO OBILJEŽAVANJE 

DANA 

Upoznati prava 

djeteta. 

STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani dan 

Primjena prava djeteta 

u svakodnevnom životu 

 Učit. I DF Kviz, dramatizacija članaka 

Konvencije o pravima djeteta, 
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PID 

HJ 

GK 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA 

DJETETA 

 

u školi plakati 

SRO 

HJ 

LK 

GK 

PRIREDBA ZA 

SVETOG NIKOLU 

Obilježiti sv.Nikolu i 

obradovati djecu. 

PROSINAC U školi Pružanje pažnje odraslih 

djeci, motivirati ih za 

rad i lijepo ponašanje. 

3 kg bombona, 

mandarine i jabuke 

DND, 

učitelji 

Dramatizacija, foto izložba 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

PROSINAC 

 

Školski 

autobus 

Bogaćenje kulturnog 

života djece iz manjeg 

mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt 

i učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

SRO 

PID 

BOŽIĆNA 

PRIREDBA 

Obilježiti Božić PROSINAC U školskoj 

dvorani 

Druženje roditelja s 

djecom  

 Učitelji,rav-

nateljica 

Predstava, pljesak, foto-izložba, 

web škole 

 

PID 

HJ 

LK 

GK 

TZK 

PROJEKT – 

Sadašnjost, 

prošlost, 

budućnost 

Istraživati prošlost 

prometnih 

sredstava, hrane, 

igara, odijevanja, 

predmeta, imena i 

dr., te predviđali 

(zamišljali) kako će 

ono izgledati u 

budućnosti.  

PROSINAC 

SIJEČANJ 

 Naučiti nešto novo, 

saznati mnoge 

zanimljivosti, te to 

predstaviti 

roditeljima.Poticati 

učenike na istraživanje. 

 Učiteljica, 

učenici, 

roditelji 

Organiziranje izložbe… 

fotografije, crteži, predmeti iz 

prošlosti, literarni radovi 
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SRO 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje muzeja 

kao jedne od 

kulturnih ustanova 
SIJEČANJ 

Školski 

autobus 

upoznavanje prošlostI 

zavičaja kroz obilazak 

muzejskog prostora, i 

radionica izrade grbova 
 

učiteljica i 

učenici 

razreda 

 

ilustriranje, izrada plakata, 

opisivanje 

HJ 

LK 

TZK 

SANJKANJE,  

IGRE NA 

SNIJEGU 

Ugodno 

raspoloženje i 

druženje među 

djecom u različitim 

životnim uvjetima, 

razvijati graditeljske 

sposobnosti. 

SIJEČANJ Pješačenje  Zdrav život, razvijanje 

motoričkih sposobnosti. 

 Učiteljice, 

roditelji 

Prepričavanja događaja i 

izricanje doživljaja. 

 

DRAMSKO - 

RECITATORSKA 

RADIONICE O 

KONVENCIJI O 

PRAVIMA DJETETA 

DJECA SVIJETA 

Upoznati se s 

konvencijom kako 

bi znali poštivati 

svoja i tuđa 

prava.Upoznavati 

kako žive djeca 

svijeta. 

RUJAN 
radionice u 

učionici 

Upoznavajući članke 

konvencije o pravima 

djeteta naučiti  koja 

prava i s tim u vezi 

dužnosti imaju djeca 

papiri u boji, 

hameri za 

plakate, škarice, 

ljepila, 

flomasteri 

(oko 100 kn) 

učiteljica 
plakati, 

dramatizacije 
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DAN IGARA U 

DJEČJEM TJEDNU 

Naučiti zašto je 

važno obilježavati 

prava djeteta u 

dječjem tjednu 

LISTOPAD 

igre znanja i 

vještina u 

školskom 

dvorištu i 

dvorani škole 

U konkretnom suživotu i 

igri razvijati toleranciju i 

međusobno poštivanje 

oko 200 kn za 

prigodne 

poklone i 

materijale za 

igre 

voditeljica i stariji 

članovi DF i sve 

učiteljice RN 

foto strip, 

evaluacijski listići 

DAN JABUKA 

Vrijednost voća 

kao važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD 
radionice u 

učionici 

Razvijati navike zdrave 

prehrane. 
 učiteljica 

Proizvodi od 

jabuka, plakati. 

DRAMSKO - 

RECITATORSKA 

VLAKOM U 

KT, AUTOBUSNI 

KOLODVOR U KT, 

POSJET BANCI (ILI 

NEKOJ DRUGOJ. 

ŠTEDIONICI) U KT, 

URARSKA 

RADIONICA U KT 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu 

služi želj. i 

autobusni 

kolodvor, 

kako se štedi u 

banci i upoznati 

zanimanje urara. 

Vježbati ponašanje 

u 

prometu. 

 

 

LISTOPAD 

Vlakom u 

Kutinu, a 

autobusom iz 

Kutine 

Primjena znanja u 

stvarnoj sredini. 

Obilježavanje Dana 

štednje (31.10.). 

Oko 200 kn za 

karte za vlak i 

autobus za 

učenike i 

učiteljicu 

učiteljica 

pisanje dnevnika 

rada, izložba 

fotografija, 

ilustracija. 

 

DAN KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA, 

20.11. 

- RADIONICE ZA SVE 

UČENIKE ŠKOLE I 

Obilježiti dan 

konvencije o 

pravima djeteta 

različitim javnim 

aktivnostima i 

STUDENI 

osobni 

automobil 

učiteljice 

Širiti znanje o pravima 

djeteta među svim 

učenicima škole i 

odraslima 

za gorivo za 

osobni 

automobil za 

radionice po PŠ 

(oko 100 kn) 

učiteljica, 

učenici 

evaluacijski listići 

za održane 

radionice, foto – 

događajnica, 

plakati, listići 
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KVIZ O PRAVIMA 

DJETETA 

MEĐUNARODNI DAN 

TOLERANCIJE. 

plakatima. 

Svijest o različitosti 

i poštivanje 

suživota. 

DRAMATIZACIJA I 

DRAMSKE IGRE 

POVODOM SVETOG 

NIKOLE I BOŽIĆA 

Obilježiti značajne 

blagdane, razvijati 

socijalizaciju i 

ugodno 

raspoloženje. 

PROSINAC 
u dvorani 

škole 

Sudjelovati na školskoj 

priredbi. 

za kostime i 

scenografiju oko 

200 kn 

učiteljica, školsko 

povjerenstvo, 

ravnateljica 

provodi školsko 

povjerenstvo 

BOŽIĆNI SAJAM 
Osvjestiti božićne 

običaje. 
PROSINAC  

Naučiti djecu vrijednost 

rada. 

Razni materijali 

oko 300 kn po 

razrednom 

odjelu 

učiteljice Prodajna izložba. 

DRAMSKO - 

RECITATORSKA 

RADIONICE O 

ČLANCIMA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA 

Detaljno ilustrirati 

svaki članak 

konvencije 

primjerima iz 

života. 

SIJEČANJ 
radionice u 

učionici 

Upoznavanje prava 

djeteta i s tim u vezi i 

zaduženja. 

 učiteljica 

ilustracije, strip 

priče, foto - 

plakati 

SANJKANJE,IGRE NA 

SNIJEGU 

Ugodno 

raspoloženje i 

druženje među 

djecom u različitim 

životnim uvjetima, 

razvijati 

SIJEČANJ 

pješačenje ili 

školski 

autobus 

Zdrav život, razvijanje 

motoričkih sposobnosti. 
 učiteljica, roditelji 

Prepričavanja 

događaja i 

izricanje 

doživljaja. 
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graditeljske 

sposobnosti. 

RADIONICE O 

NENASILNOM 

RJEŠAVANJU 

SUKOBA, RAZVOJU 

MEĐUNARODNOG 

MIRA I TOLERANCIJE 

MEĐU LJUDIMA 

DJECA SVIJETA 

Znati nenasilno 

rješavati sukobe i 

druge probleme, 

poštivati različitost 

i suradnju sa svima. 

Upoznati kako žive 

djeca u drugim 

državama svijeta. 

VELJAČA / 

OŽUJAK 

radionice u 

učionici 

Primjena naučenog u 

svakodnevnom životu. 

hamer, papiri u 

boji, tiskani 

materijali, listići, 

flomasteri, 

ljepilo, škarice 

(oko 100 kn) 

učiteljica, 

učenici 

plakati, kviz 

znanja, 

pripovijetke, 

dramatizacija 

ZABAVNI SADRŽAJI  I 

DRAMSKE IGRE S 

TEMOM PRAVA 

DJETETA 

Na zabavan način 

učiti o pravima 

djeteta 

TRAVANJ 

radionice u 

učionici i 

dvorani škole 

Uvježbavanje životnih 

situacija kroz igranje 

uloga i druge dramske 

igre.  Razvijanje 

motoričkih sposobnosti  i 

korektnog sportskog 

ponašanja u sportskim 

igrama 

 učiteljica, učenici 

plakati, foto – 

događajnica, 

prigodne 

pripovijetke 

DRAMSKO - 

RECITATORSKA 

UPOZNATI 

ZANIMANJA LJUDI U 

MJESTU 

Upoznati što se 

radi u kojoj 

djelatnosti. 

Razvijati ljubav i 

poštovanje prema 

svakom radu. 

 

 

TRAVANJ 

 

 

 

pješice 

Primjena iskustva, 

znanja, intervjua i drugih 

materijala s ove terenske 

nastave u razrednom 

projektu o zanimanjima 

ljudi u mjestu i bližoj 

okolici. 

Zahvalnice koje 

će djeca izraditi 

na satu LK 

 

Učiteljica, djelatnici 

koje ćemo posjetiti 

Prezentacija 

razrednog 

projekta 

Zanimanja u 

mjestu i bližoj 

okolici. 
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BICIKLIJADA I 

ROLIJADA U KUTINI 

Motoričke i 

funkcionalne 

sposobnosti i 

navika boravka u 

prirodi. 

SVIBANJ 
automobilima 

roditelja 

Shvatiti važnost odmaka 

od računala i boravka na 

svježem zraku,upotreba 

drugačijih prometnih 

sredstava,populariziranje 

uporabe vožnje biciklom. 

Povećavanje motoričkih i 

funkcionalnih 

sposobnosti. 

20 kn po učeniku učiteljica, roditelji 
vrednovanje u 

TZK 

EUROPSKA UNIJA – 

DAN EU  9.5. 

 

 

 

RADIONICE O 

NENASILJU 

Upoznati različit 

način života, 

školovanja, običaja 

djece država eu 

Pobliže naučiti 

zašto je dobro biti 

dio EU. 

 

SVIBANJ 

radionice i 

prigodne 

izložbe i 

dramatizacije 

u školskoj 

dvorani 

 

forum – 

kazalište u 

školskoj 

dvorani 

Upoznati i ostale učenike 

i djelatnike škole i mjesta 

o naučenom o EU 

 

Razvijati sposobnost 

uočavanja i borbe protiv 

nasilnog ponašanja. 

oko 100 kn za 

plakate i slične 

materijale 

učiteljica, učenici 

igranje uloga i 

prikaz 

specifičnosti 

odabranih država 

članica EU 

ZAVRŠNA PRIREDBA 

– DAN ŠKOLE 

Prigodnim 

dramskim 

izričajima obilježiti 

Dan škole (s 

temom o pravima 

djeteta, EU…) 

SVIBANJ/ 

LIPANJ 

 
Sudjelovanje u priredbi u 

školi. 

oko 200 kn za 

kostime i 

scenografiju. 

učiteljica, 

ravnateljica, 

roditelji, djeca 

javni nastup, foto 

– plakat, dojmovi 

i osjećaji o 

nastupu 
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3.2.4. PŠ JAMARICE – redovita nastava i INA 

PREDMET AKTIVNOST CILJEVI AKTIVNOSTI 
VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 
REALIZACIJE 

(PRIJEVOZ) 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

HJ 
SRO 

LK 

IZRADA 
RAZREDNOG 

LJUBIMCA 

Motivacija za vođenje 
dnevnika (slikovnog, 
pisanog) boravka 

razrednog ljubimca u 
obitelji. 

RUJAN 
RADIONICA 
PRVOG DANA 

NASTAVE  

Povezanost obitelji 
i škole. 
Dobrodošlica 

učenicima u 1. r. 

OKO 30 KN ZA 
SPUŽVU, KONAC, 
BOJE, PLATNO, 

LJEPILO 

UČITELJICA I 
RODITELJI 

DRAMATIZACIJA S 
LUTKOM 

PID 
HJ 
SRO 

GK 

PUT OD KUĆE DO 
ŠKOLE 

 
Uočiti opasnosti u 
prometu na putu od kuće 

do škole. 

RUJAN PJEŠICE 

Osposobiti učenike 
za sigurno i 
samostalno 

kretanje od kuće 
do škole. 

PRIGODNI ZNAK 
PAŽNJE 20kn 

 

UČITELJICA, UČENICI, 
PROMETNI POLICAJAC 

PLAKAT, 
NASTAVNI LISTIĆI 

HJ 
PID 
LK 

SRO 

POSJET ŠKOLSKOJ 
KNJIŽNICI 

Upoznati knjižnicu,naučiti 
kako posuditi i vratiti 

knjigu 

RUJAN AUTOBUS 
Osposobiti i naučiti 
učenike kako se 

ponašati u knjižnici. 

---------------- 
KNJIŽNIČARKA, 
UČITELJICA 

PLAKAT,LISTIĆ,CRTEŽI 

HJ 
PID 
LK 
SRO 

PREDSTAVA ZA 
UČENIKE PRVOG 
RAZREDA 

Kod djece razviti osjećaj 
dobrodošlice i pripadnosti 
zajednici 

RUJAN 
LISTOPAD 

AUTOBUS 
Predstavom 
obilježiti početak 
školovanja. 

 
GRAD KUTINA, 
UČITELJICA 

PLAKAT, CRTEŽI 

HJ 
PID 

LK 
SRO 

RADIONICE S 

MUZEJOM 
MOSLAVINE( MOJ 
NAKLON 
MILOSTIVA , 

GARIĆGRADSKI 
PEĆNJACI , 
MOSLAVAČKI 

GRBOVI , 
GLAGOLJICA 

UPOZNATI POVIJEST 
LIJEPOG PONAŠANJA, 

UPOZNATI PROSLOST 

ZAVIČAJA 

TIJEKOM 

ŠKOLSKE 
GODINE 

AUTOBUS 

OSPOSOBITI 
UČENIKE ZA LIJEPO 
PONAŠANJE TE 

OSNOVNE 
PROŠLOSTI 
ZAVIČAJA. 

20 KN ZA GLINAMOL MUZEJ MOSLAVINE 
PLAKAT,LISTIĆ,CRTEŽI, 

IZRADITI LUTKU 
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PID 
HJ 
TZK 

SRO 

GOST  U 
RAZREDU: 
POLICAJAC  MAH-
MOGU AKO 

HOĆU 

Predavanje o sigurnosti 
djece u prometu 

RUJAN -------------- 

Osposobiti učenike 
s osnovnim 
pojmovima vezanih 
uz sigurnost djece 

u prometu  

------------------- 
POLICIJA KUTINE, 
RAVNATELJICA, 
UČITELJICA 

CRTEŽI, RAZGOVOR 

PID 
HJ 
TZK 

SRO 
GK 

DAN  ŽUPE 

Razvijati osjećaj 
pripadnosti župnoj 
zajednici i povezati  rad 

župe i škole 

RUJAN AUTOBUS 

Zajedno sa 
župljanima 
obilježiti blagdan 

Male gospe. 

……………….. 
RAVNATELJICA, 
ŽUPNIK, UČITELJI, 

VJEROUČITELJ 

LITERARNI 
RADOVI,ČITANJE NA 
MISI, 

FOTOGRAFIJE 

PID 
TZK 
SRO 

HRVATSKI 
OLIMPIJSKI DAN 

Poticati  razvijanje 
tjelesnih aktivnosti i 
svakodnevno kretanje 

RUJAN PJEŠICE 
Osposobiti učenike 
za zdrav način 
života kroz kretanje 

………………… UČITELJI, UČENICI 
NATJECATELJ-SKE 
IGRE 

LK 
HJ 

SRO 
TZK 

IZRADA PLAKATA 
O DJEČJIM  

 
ROĐENDANIMA 

Kod djece razvijati  
samopouzdanje i osjećaj 
da su važni.Razvijati 
osjećaj pripadnosti 

razrednoj zajednici i 
povezivati roditelje i 
školu. 

RUJAN 
RADIONICA S 
RODITELJIMA U 

UČIONICI. 

Podsjetnik za 
obilježavanje 

rođendana . 
 

OKO 30 KN ZA 
HAMER-PAPIR, 

KOLAŽ, LJEPILO 

UČITELJICA I 

RODITELJI 

OBJAŠNJAVANJE 
ZNAČENJA PLAKATA  

O ROĐENDA-NIMA. 

PID 

HJ 
MAT 
LK 
GK 

POZDRAV JESENI- 

ŠUMA I ŠUMSKE 
ŽIVOTINJE 
 

Spoznati vremenske 
promjene u neposrednoj 
okolini dolaskom jeseni. 

LISTOPAD PJEŠICE 

Razumjeti uzročno- 
posljedičnu vezu 

između vremenskih 
prilika, odijevanja 
ljudi i života biljaka 

i životinja. 

 BESPLATNO 
UČITELJICA I DJECA, 
RODITELJI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 
LISTIĆ,IZRADA 
PANORAMSKE KUTIJE 

LK 
PID 

KESTENIJADA I 
BUNDEVIJADA S 
RODITELJIMA, 

RADIONICA 

Naučiti raditi ukrase od 
bundeva i kestena, jesti 
kuhane i pečene kestene i 

bučnicu. 

LISTOPAD U UČIONICI 

Upotreba različitih 

namirnica u 
svakodnevnom 
životu. Vrijednost 

plodova zemlje i 
prirode. 

OKO 50 KN ZA 
KESTENE (ILI ĆE IH 
DONIJETI RODITELJI 
NABRANE S DJECOM 

U ŠUMI). 

UČENICI, RODITELJI, 
UČITELJICA 

FOTO-PLAKAT, 
DNEVNIK RADA, 
RECEPT ZA PRIPREMU 

BUČNICE 

HJ 
PID 
LK 

SRO 

TERENSKA 
NASTAVA-DAN 
KRUHA(MLIN) 

 

Upoznati put nastanka 
kruha i drugih pekarskih 

proizvoda. 

LISTOPAD 
 
 RODITELJI 

Spoznati složenost 
nastanka brašna 
kao osnovne 

namirnice u 
dobijanju pekarskih 

2kg 
brašna,2kvasca,sokovi 
za djecu-80 kn 

3*30kn za benzin 

UČITELJICA I DJECA 
1. RAZREDA   I 
RODITELJI 

MLINAR 

IZLOŽBA I CRTANJE 
TIJEKA DANA NA 

PLAKATU. 



79 

 

proizvoda. 

PID 
MAT 
TZK 

SR 

PREDSTAVA U 
KUTINI(GRAD 
DJECI POVODOM  

DANA DJETETA  

OBILJEŽITI DAN  DJETETA 
LISTOPAD 

 
AUTOBUSOM 

Obilježiti dječji 
tjedan 

20 KN 

UČITELJICA I 
UČENICI, 
RAVNATELJICA,GRAD 

KUTINA 

ILUSTRIRANJE, IZRADA 
PLAKATA, OPISIVANJE,  

PID 
SRO 
TZK 

RAZNE ŠALJIVE 
IGRE-DAN 
IGARA,DJEČJI 
TJEDAN 

Obilježiti međunarodni 

Dan djeteta.Kroz igre na 
zraku poticati tjelesne 
aktivnosti i ujedno naučiti 

kada je Dječji tjedan. 

LISTOPAD 
U ŠKOLSKOM 
DVORIŠTU I 
DVORANI 

Obilježiti 

Međunarodni dan 
djetea i na takav 
način pokazati djeci 
koliko su nam 

važna. 

BOMBONI ZA SVU 
DJECU-OKO 50 kn 

UČITELJICE I UČENICI 
RAZREDNE NASTAVE  
DF ,DND KT 

SPORTSKE IGRE, 
FOTOGRAFIJE 

SRO 
GK 
HJ 

TZK 

LUTKARSKA 
PREDSTAVA U 
GRADSKOJ 

KNJIŽNICI 

Pogledati i doživjeti  
lutkarsku 
predstavu.razvijati interes 
za glumu,čitanje i izradu 

lutaka. 

LISTOPAD 
PROSINAC 
OŽUJAK  

AUTOBUS 

Razvijati kod 
učenika pozitivan 
stav i ljubav prema  

lutkarskom izričaju 

ULAZNICA: 10 KN 
KNJIŽNICA I 
ČITAONICA KUTINA 

LISTIĆ, KNJIGA 
DOJMOVA 

PID 
MAT 
TZK 

SRO 

DAN ŠTEDNJE 
Obilježiti dan štednje. 
Uočiti važnost štednje. 

LISTOPAD VLAKOM 

Uočiti pravila 
kulturnog 
ponašanja i 

ophođenja u banci. 

15KNX9 UČ= 135KN 
PRIGODNI POKLON= 
20KN 

UČITELJICA I DJECA 
1. RAZREDA , 
DJELATNICI BANKE 

RAZGOVOR, 
IZVJEŠĆE, 
FOTOGRAFIJE 

PID 

HJ 
LK 
GK,SRO 

DAN JABUKA, 
INTEGRIRANI 
DAN 

Osvijestit koliko su jabuke 
zdrave i na koje se sve 
načine mogu konzumirati. 

LISTOPAD 
U UČIONICI I 
VOĆNJAKU  

Kako jesti, guliti, 
brati jabuke i 
spremiti ih za zimu. 

 
UČITELJICA, 
RODITELJI I DJECA 

URADCI OD JABUKA, 
PRIČE O JABUKAMA, 
FOTO-STRIP 

 

 

 

 

RADIONICE O 

KONVENCIJI O 

PRAVIMA DJETETA 

DJECA SVIJETA 

UPOZNATI SE S 

KONVENCIJOM 

KAKO BI ZNALI 

POŠTIVATI SVOJA I 

TUĐA 

PRAVA.UPOZNAVATI 

KAKO ŽIVE DJECA 

RUJAN 
RADIONICE U 

UČIONICI 

UPOZNAVAJUĆI ČLANKE 

KONVENCIJE O PRAVIMA 

DJETETA NAUČITI  KOJA 

PRAVA I S TIM U VEZI 

DUŽNOSTI IMAJU DJECA 

PAPIRI U BOJI, 

HAMERI ZA 

PLAKATE, 

ŠKARICE, 

LJEPILA, 

FLOMASTERI 

UČITELJICA 
PLAKATI, 

DRAMATIZACIJE 
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DRAMSKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVIJETA. (OKO 100 KN) 

DAN IGARA U DJEČJEM 

TJEDNU 

NAUČITI ZAŠTO JE 

VAŽNO 

OBILJEŽAVATI 

PRAVA DJETETA U 

DJEČJEM TJEDNU 

LISTOPAD 

IGRE ZNANJA I 

VJEŠTINA U 

ŠKOLSKOM 

DVORIŠTU I 

DVORANI ŠKOLE 

U KONKRETNOM 

SUŽIVOTU I IGRI 

RAZVIJATI TOLERANCIJU 

I MEĐUSOBNO 

POŠTIVANJE 

OKO 200 KN ZA 

PRIGODNE 

POKLONE I 

MATERIJALE ZA 

IGRE 

VODITELJICA I 

STARIJI 

ČLANOVI DF I 

SVE UČITELJICE 

RN 

FOTO STRIP, 

EVALUACIJSKI LISTIĆI 

RADIONICE S 

MUZEJOM 

MOSLAVINE( MOJ 

NAKLON MILOSTIVA , 

GARIĆGRADSKI 

PEĆNJACI , 

MOSLAVAČKI GRBOVI , 

GLAGOLJICA 

UPOZNATI 

POVIJESTVE LIJEPOG 

PONAŠANJA, 

UPOZNATI 

PROSLOST ZAVIČAJA  

TIJEKOM 

ŠKOL. 

GOD.  

AUTOBUS  

OSPOSOBITI UČENIKE ZA 

LIJEPO PONAŠANJE TE 

OSNOVNE PROŠLOSTI 

ZAVIČAJA. 

GLINAMOL 

20KN 

 

MUZEJ 

MOSLAVINE  

PLAKAT, 

NASTAVNI LISTIĆI 

 

DAN JABUKA, 

INTEGRIRANI DAN 

OSVIJESTITI KOLIKO 

SU JABUKE ZDRAVE I 

NA KOJE SE SVE 

NAČINE MOGU 

KONZUMIRATI. 

LISTOPAD 
U UČIONICI I 

VOĆNJAKU   

KAKO JESTI, GULITI, 

BRATI JABUKE I 

SPREMITI IH ZA ZIMU. 

OKO 100 KN 

UČITELJICA, 

RODITELJI I 

DJECA 

URADCI OD JABUKA, 

PRIČE O JABUKAMA, 

FOTO-STRIP 

DAN KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA, 20. 

11. 

- RADIONICE ZA SVE 

UČENIKE ŠKOLE I KVIZ 

O PRAVIMA DJETETA 

MEĐUNARODNI DAN 

TOLERANCIJE. 

OBILJEŽITI DAN 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETE-TA 

RAZLIČITIM JAVNIM 

AKTIV-NOSTIMA I 

PLAKATIMA. 

SVIJEST O RAZLIČITOSTI 

I POŠTIVANJE 

SUŽIVOTA. 

STUDENI 

OSOBNI 

AUTOMOBIL 

UČITELJICE 

ŠIRITI ZNANJE O 

PRAVIMA DJETETA 

MEĐU SVIM UČENICIMA 

ŠKOLE I ODRASLIMA 

ZA GORIVO ZA 

OSOBNI 

AUTOMOBIL ZA 

RADIONICE PO 

PŠ (OKO 100 

KN) 

UČITELJICA,  

UČENICI DF 

EVALUACIJSKI LISTIĆI 

ZA ODRŽANE 

RADIONICE, FOTO – 

DOGAĐAJNICA, 

PLAKATI, LISTIĆI 
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DRAMATIZACIJA I 

DRAMSKE IGRE 

POVODOM SVETOG 

NIKOLE I BOŽIĆA 

OBILJEŽITI ZNAČAJNE 

BLAGDANE, RAZVIJATI 

SOCIJALIZACIJU I 

UGODNO 

RASPOLOŽENJE. 

PROSINAC ŠKOLA 
SUDJELOVATI NA 

ŠKOLSKOJ PRIREDBI. 

ZA KOSTIME I 

SCENOGRAFIJU 

OKO 200 KN 

UČITELJICA, 

ŠKOLSKO 

POVJERENSTVO, 

RAVNATELJICA 

UČITELJICA 

BOŽIĆNA RADIONICA   

RAZUMJETI ZNAČENJE 

RIJEČI BLAGDAN I 

PRAKTIČNIM RADOM 

SUDJELOVATI U 

OBILJEŽAVANJU 

NADOLAZEĆIH 

BLAGDANA. KAKO 

SVOJIM RADOM 

ZARADITI NOVAC  

PROSINAC 
RADIONICE U 

UČIONICI 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA 

BLAGDANSKE RADOSTI. 

POTICATI ŽELJU 

MEĐUSOBNOG 

DIJELJENJA RADOSTI 

BLAGDANA. PRODATI 

URADKE NA BOŽIĆNOM 

SAJMU U ŠKOLI. 

ZA MATERIJALE 

OKO 200 KN 

(RAZNOBOJNI 

PAPIRI,PERLE 

MAŠNE, 

LJEPILA, 

ŠKARICE, 

SPREJEVI 

ZLATNI I 

SREBRNI…)  

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PREZENTACIJA 

URADAKA NA 

RODITELJSKOM 

SASTANKU 

RADIONICE O 

NENASILNOM 

RJEŠAVANJU SUKOBA, 

RAZVOJU 

MEĐUNARODNOG 

MIRA I TOLERANCIJE 

MEĐU LJUDIMA 

DJECA SVIJETA 

ZNATI NENASILNO 

RJEŠAVATI SUKOBE I 

DRUGE PROBLEME, 

POŠTIVATI RAZLIČITOST 

I SURADNJU SA SVIMA. 

UPOZNATI KAKO ŽIVE 

DJECA U DRUGIM 

DRŽAVAMA SVIJETA. 

VELJAČA 

OŽUJAK 

RADIONICE U 

UČIONICI 

PRIMJENA NAUČENOG U 

SVAKODNEVNOM 

ŽIVOTU. 

HAMER, PAPIRI 

U BOJI, TISKANI 

MATERIJALI, 

LISTIĆI, 

FLOMASTERI, 

LJEPILO, 

ŠKARICE (OKO 

100 KN) 

UČITELJICA 

,SURADNJA S  

UČENICIMA 

ČLANOVIMA  DF 

PLAKATI, KVIZ 

ZNANJA, 

PRIPOVIJETKE, 

DRAMATIZACIJA 

MASKENBAL 

 

OBILJEŽITI MASKENBAL  

,RAZVIJATI 

SPOSOBNOST 

UŽIVLJAVANJA U NEKE 

DRUGE LIKOVE. 

OŽUJAK 
U ŠKOLSKOJ 

DVORANI 

UOČITI PRAVILA 

KULTURNOG 

PONAŠANJA I 

OPHOĐENJA ZA VRIJEME 

KULTURNIH ZBIVANJA. 

RAZVIJATI VESELO 

 OKO 30 KN PO 

UČENIKU ZA 

MATERIJALE 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

DRUGI UČITELJI 

RAZGOVOR, 

IZVJEŠĆE, 

FOTO-PLAKAT, 
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DRAMSKA 

 

 

 

 

 

 

 

RASPOLOŽENJE I 

DRUŽENJE S OBITELJI I 

DRUGIM LJUDIMA . 

ŠKOLE 

 

STRIP 

USKRSNA RADIONICA 

RAZUMJETI ZNAČENJE 

RIJEČI BLAGDAN I 

PRAKTIČNIM RADOM 

SUDJELOVATI U 

OBILJEŽAVANJU 

NADOLAZEĆIH 

BLAGDANA. 

TRAVANJ 

 

 

U UČIONICI 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA 

BLAGDANSKE RADOSTI. 

POTICATI ŽELJU 

MEĐUSOBNOG 

DIJELJENJA RADOSTI 

BLAGDANA. 

PRIGODNI 

MATERIJALI 

KOJE ĆE 

DONIJETI 

RODITELJI,  200 

KN ZA 

STIROPORNA 

JAJA,KREP 

PAPIR,BOJE 

ZASTAKLO, 

PLASTIČNA JAJA 

UČITELJICA, 

DJECA I 

RODITELJI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 

LISTIĆ, 

IZRADA PISANICA 

MAJČIN DAN 

POTICATI KREATIVNOST 

I DOMIŠLJATOST 

RAZLIČITIM NAČINIMA 

ISKAZIVANJA LJUBAVI 

PREMA MAJCI. 

SVIBANJ ----------- 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA I 

UZVRAĆANJA 

MAJČINSKE LJUBAVI. 

MATERIJALI ZA 

RAD=20 KN PO 

UČENIKU 

UČITELJICA I 

UČENICI 2. I 3. 

RAZREDA 

IZRADA PLAKATA, 

ČESTITKE, 

FOTOGRAFIJE 

ZAVRŠNA PRIREDBA – 

DAN ŠKOLE 

PRIGODNIM 

DRAMSKIM IZRIČAJIMA 

OBILJEŽITI DAN ŠKOLE 

(S TEMOM O PRAVIMA 

DJETETA, EU…) 

SVIBANJ/ 

LIPANJ 
---------------------- 

SUDJELOVANJE U 

PRIREDBI U ŠKOLI. 

OKO 200 KN ZA 

KOSTIME I 

SCENOGRAFIJU. 

UČITELJICA, 

RAVNATELJICA, 

RODITELJI, 

DJECA 

JAVNI NASTUP, FOTO 

– PLAKAT, DOJMOVI I 

OSJEĆAJI O NASTUPU 
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3.2.5. PŠ JANJA LIPA – redovita nastava i INA 

 

PRED- 

MET 

AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

VJ Dan župe Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

RUJAN Školski autobus Svečanom misom obilježiti 

početak školske godine i 

proslaviti blagdan Male 

Gospe. 

 Svećenik, 

vjeroučitelj 

učiteljice, 

roditelji 

Literarni radovi, čitanje na misi, 

fotografije, izložba likovnih 

radova 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

PUT OD KUĆE 

DO ŠKOLE 

 

Uočiti opasnosti u 

prometu na putu od 

kuće do škole. 

RUJAN PJEŠICE 

Osposobiti učenike za 

sigurno i samostalno 

kretanje od kuće do škole. 

 
UČITELJICA, 

UČENICI,  

PLAKAT, 

NASTAVNI LISTIĆI 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

OLIMPIJSKI DAN 

Utjecati na razvoj 

opće motorike, 

povećavanje 

spretnosti i 

koordinacije 

pokreta 

RUJAN Pješice ILI bicikl  

Elementarnim i štafetnim 

igrama pozitivno utjecati na 

razvoj  i poboljšanje 

motoričkih sposobnosti 

učenika,vožnja biciklom 

 

Učiteljica i 

učenici 

 

Ilustriranje, izrada plakata, 

sudjelovanje u hodanju i 

natjecateljskim igrama 
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PID 

MAT 

TZK 

SNALAZIM SE U 

PROSTORU 

Odrediti položaj 

predmeta u 

prostoru s obzirom 

na zadanu 

odrednicu. 

RUJAN PJEŠICE 
Kretati se prostorom prema 

zadanim odrednicama. 
 

UČITELJICA I 1. 

RAZREDA  

NASTAVNI LISTIĆI, 

PLAKAT 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

GK 

LK 

RH I SUSJEDNE 

ZEMLJE- 

PROJEKT 

ODREDITI NA 

ZEMLJOVIDU 

SUSJEDNE ZEMLJE, 

RAZLIKOVATI 

PRIRODNE I 

UMJETNE GRANICE, 

UPOZNATI, 

ZASTAVE, GLAVNE 

GRADOVE I 

NAJVAŽNIJA 

OBILJEŽJA POJEDINE 

ZEMLJE. 

RUJAN/ 

LISTOPAD 
------------------ 

OBJASNITI VAŽNOST 

PROMETNE I 

GOSPODARSKE 

POVEZANOSTI SA 

SUSJEDNIM DRŽAVAMA. 

OKO 100 KN 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PROJEKTNA MAPA 

SR 

PID 

HJ 

GK 

MAT 

TEREN.NAST- 

DAN KRUHA 

(MLIN) 

Upoznati put 

nastanka kruha i 

drugih pekarskih 

proizvoda. 

LISTOPAD Prijevoz 

osobnim 

automobilima 

roditelja 

Znati cijeniti ljudski rad i 

plodove rada.  

Snalaziti se u prehrani 

upotrebom plodova 

prirode. 

2 kg brašna, 2 

kvasca, sokovi za 

djecu,  

oko 80 kn,  

5x oko 30 kn za 

benzin za 5 

automobila 

Učiteljica PŠ, 

čitačica u PŠ i 

učitelj,mlinar 

Pisanje sastavaka na poticaj. 

Sastavljanje recepta za 

dobivanje kruha. Slikanje 

temperama, modeliranje. 

Izložba i prezentacija tijeka 

dana na plakatu. 

TZK 

SR 

PID 

RAZNE ŠALJIVE 

IGRE - DAN 

IGARA 

(DJEČJI TJEDAN) 

Kroz igre na zraku 

poticati tjelesne 

aktivnosti i ujedno 

naučiti kada je i 

zašto Dječji tjedan 

LISTOPAD U školskom 

dvorištu 

MŠ 

Obilježiti Međunarodni dan 

djeteta i na takav način 

djeci pokazati koliko su nam 

važna 

Bomboni za svu 

djecu - 

oko 50 kn 

Članovi DF, 

DND Kt –

učiteljice RN 

 

Prezentacija video i foto Opisno 

ocjenjivanje motoričkih 

dostignuća i ponašanja učenika 

u natjecanju.  
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MAT (1.tj.u 10.mj.) 

TZK 

SR 

PID 

MAT 

PREDSTAVA U 

KUTINI(POVO-

DOM DJEČJEG 

TJEDNA) 

Osjetiti ljubav grada 

prema djeci i 

kulturno se 

obogatiti. 

 

LISTOPAD Školski autobus. Obilježiti tjedan djeteta.  Ravnatelji-

ca,grad 

Kutina,uči-

teljice 

Izrada dnevnika rada, 

ilustracije,pripovijedanje. 

 

 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

GK 

POZDRAV 

JESENI- ŠUMA I 

ŠUMSKE 

ŽIVOTINJE 

 

Spoznati vremenske 

promjene u 

neposrednoj okolini 

dolaskom jeseni. 

LISTOPAD PJEŠICE 

Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

vremnskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 BESPLATNO 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 

LISTIĆ, 

IZRADA PANORAM-SKE KUTIJE 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

LISTOPAD 

 

Školski autobus 

Bogaćenje kulturnog života 

djece iz manjeg mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

PID 

HJ 

LK 

GK 

DAN JABUKA Vrijednost voća kao 

važnog faktora 

prehrane. 

LISTOPAD  Razvijati navike zdrave 

prehrane. 

Sastojci za kolač od 

jabuka oko 50 kn 

učiteljica Proizvodi od jabuka, plakati. 

PID, PODNEBLJE, 

VREMENSKA 

Spoznati vremenske 

promjene u 
LISTOPAD pješačenje Razumjeti uzročno- 

posljedičnu vezu između 

 
Učiteljica, 

Listići, umne mape, crteži, 
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TZK, 

SR 

GK 

OBILJEŽJA 

ZAVIČAJNE 

REGIJE 

neposrednoj okolini 

dolaskom jeseni. 

vremenskih prilika, 

odijevanja ljudi i života 

biljaka i životinja. 

 

 

 

 

 

učenici fotografije, plakati 

SR 

HJ 

PID 

SR 

LK 

Terenska 

nastava u 

Kutinu 

 

GOSPODARSKE 

DJELATNOSTI 

ZAVIČAJNE 

REGIJE – 

postolar, krojač, 

frizer, urar, 

posjet banci 

 

 

 

Naučiti što je i kako 

izgleda, te čemu 

služi željeznički  

Kolodvor.Naučiti 

kako se štedi u 

banci i upoznati 

nekoliko različitih 

zanimanja–što, kako 

i s čim rade. 

Vježbati ponaš.u 

prometu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

 

 

vlak 

Stjecanje  znanja o 

gospodarskim 

djelatnostima u stvarnoj 

sredini. Obilježavanje Dana 

štednje (31.10.). 

Cijena povratne želj. 

karte do Kutine za 

15 učenika, 

učiteljicu i jednog ili 

dva  roditelja 

pratitelja 

učiteljica Pisanje pismenih izvješća  

izložba fotografija, ilustracija. 

 

Izrada plakata o štednji i o 

zanimanjima koja smo 

upoznali. ( povezivanje s 

posjetom u mlin povodom 

Dana zahvalnosti za plodove 

zemlje 

 

. 

LK 

PID 

KESTENIJADA I 

BUNDEVI-JADA 

S RODITELJIMA, 

Naučiti raditi ukrase 

od bundeva i 

kestena, jesti 

kuhane i pečene 

LISTOPAD U UČIONICI 
Upotreba različitih 

namirnica u svakodnevnom 

životu. Vrijednost plodova 

OKO 50 KN ZA 

KESTENE (ILI ĆE IH 

DONIJETI RODITELJI 

NABRANE S DJECOM 

UČENICI, 

RODITELJI, 

UČITELJICA 

FOTO-PLAKAT, DNEVNIK RADA, 

RECEPT ZA PRIPREMU BUČNICE 
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RADIONICA kestene i bučnicu. zemlje i prirode. U ŠUMI). 

 PID 

MAT 

TZK 

SRO 

 

MJESEC 

HRVATSKE 
KNJIGE 

 

OBILJEŽITI MJESEC 

KNJIGE. 

UPOZNAVANJE 

ŠKOLSKE KNJIŽNICE. 

LISTOPAD 

 

 

AUTOMOBILOM 

 

RAZVIJANJE LJUBAVI 

PREMA PISANOJ RIJEČI I 

ČITANJU. 

 

 

10 KN 

UČITELJICA I 

UČENICI 2. I 3. 

RAZREDA, 

RODITELJI, 

KNJIŽNIČARKA 

ILUSTRIRANJE, IZRADA 

PLAKATA, OPISIVANJE 

SRO 

PID 

HJ 

GK 

OBILJEŽAVANJE 

DANA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA 

DJETETA 

 

Upoznati prava 

djeteta. 

STUDENI-

20.11. 

Tematski 

integrirani dan 

u školi 

Primjena prava djeteta u 

svakodnevnom životu 

 Učit. I DF Kviz, dramatizacija članaka 

Konvencije o pravima djeteta, 

plakati 

PID 

SRO 

VJ 

TZK 

NAŠE GROBLJE 
Obilježiti Dan 

sječanja na mrtve. 
STUDENI PJEŠICE 

Ponoviti pravila ponašanja 

na groblju i prisjetiti se 

pokojnih članova obitelji. 

 

Besplatno  

UČITELJICA I 

DJECA 1. 

RAZREDA, 

RODITELJI 

PLAKAT, IZVJEŠĆE, RAZGOVOR, 

FOTOGRAFI-JE 

PID 

HJ 

SRO 

LK 

GK 

OBITELJ- 

PROJEKT 

UPOZNATI I 

NABROJATI 

ČLANOVE OBITELJI I 

RODBINE. 

STUDENI 

PROSINAC 
------------------- 

RAZVIJATI POZITIVAN STAV 

PREMA ČLANOVIMA 

OBITELJI I RODBINE. 

 

MATERIJALI ZA 

RAD=100KN 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

RODITELJI 

IZRADA OBITELJ-SKOG STABLA, 

PLAKATA I OBITELJSKIH 

ALBUMA 

SRO PRIREDBA ZA Obilježiti sv.Nikolu i PROSINAC U školi Pružanje pažnje odraslih  bombonI, DND, Dramatizacija, foto izložba 
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HJ 

LK 

GK 

SVETOG NIKOLU obradovati djecu. djeci, motivirati ih za rad i 

lijepo ponašanje. 

mandarine i jabuke učitelji 

HJ 

PID 

SR 

TZK 

GK 

LK 

IZLOŽBA  

JASLICA 

NJEGOVATI I 

RAZVIJATI 

KRŠĆANSKE OBIČAJE 

VEZANE UZ BOŽIĆ. 

PROSINAC -------------- 
RAZVIJATI LJUBAV PREMA 

KRŠĆANSKIM OBIČAJIMA. 
OKO 200 KN. 

UČITELJICA, 

DJECA, 

RODITELJI, 

RAVNATELJICA, 

DRUŽBA 

BRATA IVANA 

BONIFACIJA 

PAVLETIĆA 

IZLOŽBA 

HJ 

LK 

TZK 

GK 

LUTKARSKA 

PREDSTAVA U 

GRADSKOJ 

KNJIŽNICI U 

KUTINI 

Doživjeti lutkarsku 

predstavu. 

Razvijati interes za 

čitanje, glumu, 

izradu lutaka 

 

PROSINAC 

 

Školski autobus 

Bogaćenje kulturnog života 

djece iz manjeg mjesta 

 

 

Djelatnice 

Gradske 

knjižnice i 

čitaonice u Kt i 

učiteljica 

Izrada slikovnice prema viđenoj 

predstavi. 

Dnevnik rada toga dana. 

Samoprocjena učenika.  

HJ 

PID 

SRO 

VJ 

SVETI NIKOLA 

ŽUPNA CRKVA 

Posjet župnoj crkvi 

SVETOG NIKOLE. 
PROSINAC 

AUTOMOBILI 

RODITELJA I 

UČITELJICE 

Poticati želju međusobnog 

dijeljenja radosti blagdana. 
 

UČITELJICA, 

UČENICI, 

ŽUPNIK, 

RODITELJI 

RAZGOVOR, IZRADA PLAKATA 

SRO 

PID 

BOŽIĆNA 

PRIREDBA 

Obilježiti Božić PROSINAC U školskoj 

dvorani 

Druženje roditelja s djecom   Učitelji,rav-

nateljica 

Predstava, pljesak, foto-izložba, 

web škole 
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PID 

HJ 

LK 

GK 

TZK 

SRO 

PROJEKT – 

Sadašnjost, 

prošlost, 

budućnost 

Istraživati prošlost 

prometnih 

sredstava, hrane, 

igara, odijevanja, 

predmeta, imena i 

dr., te predviđali 

(zamišljali) kako će 

ono izgledati u 

budućnosti.  

PROSINAC 

SIJEČANJ 

 Naučiti nešto novo, saznati 

mnoge zanimljivosti, te to 

predstaviti 

roditeljima.Poticati učenike 

na istraživanje. 

 Učiteljica, 

učenici, 

roditelji 

Organiziranje izložbe… 

fotografije, crteži, predmeti iz 

prošlosti, literarni radovi 

PID 

HJ 

SRO 

GK 

RADIONICE 

KULTURNO 

POVIJESNOG 

ODJELA MUZEJA 

MOSLAVINE 

KUTINA 

upoznavanje muzeja 

kao jedne od 

kulturnih ustanova 
SIJEČANJ Školski autobus 

upoznavanje prošlostI 

zavičaja kroz obilazak 

muzejskog prostora, i 

radionica izrade grbova 
 

učiteljica i 

učenici razreda 

 

ilustriranje, izrada plakata, 

opisivanje 

HJ 

LK 

TZK 

SANJKANJE,  

IGRE NA 

SNIJEGU 

Ugodno 

raspoloženje i 

druženje među 

djecom u različitim 

životnim uvjetima, 

razvijati graditeljske 

sposobnosti. 

SIJEČANJ Pješačenje  Zdrav život, razvijanje 

motoričkih sposobnosti. 

 Učiteljice, 

roditelji 

Prepričavanja događaja i 

izricanje doživljaja. 

HJ 

PID 

SRO 

TZK 

HRVATSKA 

KROZ POVIJEST- 

PROJEKT 

ODREDITI VRIJEME 

DOSELJENJA 

HRVATA U NOVU 

DOMOVINU . 

UPOZNATI 

NAJVAŽNIJE 

SIJEČANJ ------- 

RAZUMJETI DA JE 

HRVATSKA TIJEKOM 

POVIJESTI IMALA SVOJU 

DRŽAVU I BILA U ZAJEDNICI 

S DRUGIM NARODIMA 

OKO 100 KN 
UČITELJICA I 

DJECA   
PROJEKTNA MAPA 
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GK 

LK 

VLADARE. 

PID, 

HJ, 

LK, 

GK, 

TZK 

 

 

MOJ ZAVIČAJ U 

PROŠLOSTI 

DJEČJE IGRE I 

IGRAČKE 

 

UPOZNATI DJEČJE 

IGRE NAŠIH BAKA I 

DJEDOVA, PRABAKA 

I PRADJEDOVA TE 

IGRAČKE KOJIMA SU 

SE IGRALI. 

 

 

 

SIJEČANJ / 

VELJAČA 

 

 

 

 

---- 

 

 

POTICATI UČENIKE NA 

ISTRAŽIVANJE. 

USPOREĐIVATI IGE I 

IGRAČKE, NEKAD I SAD. 

 

 

MATEIJALI ZA RAD 

OKO 100 KN 

 

 

OBITELJ, 

UČENICI, 

MJEŠTANI 

 

DJEČJE IGRE, IZLOŽBA 

STARINSKIH IGRAČAKA, PISANI 

RADOVI , FOTOGRAFIJA 

PID 

HJ 

MAT 

LK 

 

POSJET 

ŽUPANIJI  

Spoznati i raumjeti 

gospodarsku , 

političku , kulturnu 

važnost županije. 

SIJEČANJ AUTOBUSOM 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  ŽUPANIJI 

Autobusana karta 

50kn 

UČITELJICA I 

UČENICI , 

RODITELJI  

RAZGOVOR, IZRADA PLAKATA 

HJ 

LK 

SRO 

TZK 

NAŠA VELIKA 

ZIDNA 

SLOVARICA, 

PROJEKT 

Proslaviti naučenu 

abecedu s 

roditeljima. 

SIJEČANJ U UČIONICI 

Izraditi s roditeljima s 

prirodnim i didaktički 

neoblikovanim materijalima 

slova abecede. 

OKO 100 KN ZA 

LJEPILO, 

KLAMERICU, PIŠTOLJ 

ZA VRUĆE 

LIJEPLJENJE 

UČITELJICA, 

RODITELJI I 

UČENICI 

IZLOŽENA SLOVA ABECEDE NA 

PANOU ILI UŽETU U UČIONICI. 

PJEVANJE PJESME ABECEDA. 
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PRED 

MET 
AKTIVNOST CILJEVI AKTIVNOSTI 

VRI 

JEME AK 

TIVNOSTI 

NAČIN 

REALIZACIJE 

PRIJE 

VOZ 

NAMJENA AKTIVNOSTI 
DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNO 

STI 

NAČIN  

VREDNO 

VANJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMSKA 

 

 

 

 

 

 

RADIONICE O 

KONVENCIJI O PRAVIMA 

DJETETA 

DJECA SVIJETA 

Upoznati se s 

konvencijom kako bi 

znali poštivati svoja i 

tuđa prava.Upoznavati 

kako žive djeca svijeta. 

LISTOPAD/STUDENI 
radionice u 

učionici 

Upoznavajući članke 

konvencije o pravima 

djeteta naučiti  koja prava i 

s tim u vezi dužnosti imaju 

djeca 

papiri u boji, hameri 

za plakate, škarice, 

ljepila, flomasteri 

(oko 100 kn) 

učiteljica 
plakati, 

dramatizacije 

DAN IGARA U DJEČJEM 

TJEDNU 

Naučiti zašto je važno 

obilježavati prava 

djeteta u dječjem tjednu 

LISTOPAD 

igre znanja i 

vještina u 

školskom 

dvorištu i dvorani 

škole 

U konkretnom suživotu i 

igri razvijati toleranciju i 

međusobno poštivanje 

oko 200 kn za 

prigodne poklone i 

materijale za igre 

voditeljica i stariji 

članovi DF i sve 

učiteljice rn 

foto strip, 

evaluacijski listići 

RADIONICE S 

MUZEJEM 

MOSLAVINE 

UPOZNATI 

POVIJESTVE LIJEPOG 

PONAŠANJA, 

UPOZNATI PROSLOST 

ZAVIČAJA  

TIJEK 

ŠKOL. 

GOD.  

AUTOBUS  

OSPOSOBITI UČENIKE ZA 

LIJEPO PONAŠANJE TE 

OSNOVNE PROŠLOSTI 

ZAVIČAJA. 

GLINAMOL 20KN 

 

MUZEJ 

MOSLAVINE  

PLAKAT, 

NASTAVNI LISTIĆI 

 

DAN JABUKA, 

INTEGRIRANI DAN 

OSVIJESTIT KOLIKO SU 

JABUKE ZDRAVE I NA 

KOJE SE SVE NAČINE 

MOGU 

KONZUMIRATI. 

LISTOPAD 

U UČIONICI I 

VOĆNJAKU 

JABUKA KOD 

AGANA 

MRKIĆA 

KAKO JESTI, GULITI, 

BRATI JABUKE I 

SPREMITI IH ZA ZIMU. 

OKO 100 KN 

UČITELJICA, 

RODITELJI I 

DJECA 

URADCI OD 

JABUKA, PRIČE O 

JABUKAMA, 

FOTO-STRIP 
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DRAMATIZACIJA I 

DRAMSKE IGRE 

POVODOM SVETOG 

NIKOLE I BOŽIĆA 

Obilježiti značajne 

blagdane, razvijati 

socijalizaciju i ugodno 

raspoloženje. 

PROSINAC škola 
Sudjelovati na školskoj 

priredbi. 

za kostime i 

scenografiju oko 

200 kn 

učiteljica, školsko 

povjerenstvo, 

ravnateljica 

UČITELJICA 

BOŽIĆNA RADIONICA   

RAZUMJETI ZNAČENJE 

RIJEČI BLAGDAN I 

PRAKTIČNIM RADOM 

SUDJELOVATI U 

OBILJEŽAVANJU 

NADOLAZEĆIH 

BLAGDANA. KAKO 

SVOJIM RADOM 

ZARADITI NOVAC ZA 

POTREBNE 

MATERIJALE. 

PROSINAC ------------------- 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA 

BLAGDANSKE RADOSTI. 

POTICATI ŽELJU 

MEĐUSOBNOG 

DIJELJENJA RADOSTI 

BLAGDANA. PRODATI 

URADKE NA BOŽIĆNOM 

SAJMU U ŠKOLI. 

ZA MATERIJALE 

OKO 200 KN 

(RAZNOBOJNI 

PAPIRI, PERLE, 

MAŠNE, LJEPILA, 

ŠKARICE, 

SPREJEVI ZLATNI I 

SREBRNI…)  

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI 

PREZENTA-CIJA 

URADAKA NA 

RODITELJ-SKOM 

SASTANKU 

POSJET ŽUPANIJI  

Spoznati i raumjeti 

gospodarsku , 

političku , kulturnu 

važnost županije. 

SIJEČANJ AUTOBUSOM 

Razvijati kod učenika 

pozitivan stav i ljubav 

prema  ŽUPANIJI 

Autobusana karta 

80kn 

UČITELJICA I 

UČENICI , 

RODITELJI  

RAZGOVOR, 

IZRADA PLAKATA 

RADIONICE O 

NENASILNOM 

RJEŠAVANJU SUKOBA, 

RAZVOJU 

MEĐUNARODNOG MIRA 

I TOLERANCIJE MEĐU 

LJUDIMA 

DJECA SVIJETA 

Znati nenasilno rješavati 

sukobe i druge 

probleme, poštivati 

različitost i suradnju sa 

svima. 

Upoznati kako žive djeca 

u drugim državama 

svijeta. 

VELJAČA / OŽU 

JAK 

radionice u 

učionici 

Primjena naučenog u 

svakodnevnom životu. 

hamer, papiri u boji, 

tiskani materijali, 

listići, flomasteri, 

ljepilo, škarice (oko 

100 kn) 

učiteljica,suradnja 

s  

učenici članovi DF 

plakati, kviz znanja, 

pripovijetke, 

dramatizacija 
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DRAMSKA 

 

 

DRAMSKA 

MASKENBAL 

 

OBILJEŽITI 

MASKENBAL  

,RAZVIJATI 

SPOSOBNOST 

UŽIVLJAVANJA U 

NEKE DRUGE LIKOVE. 

VELJAČA ILI 

OŽUJAK 

U ŠKOLSKOJ 

DVORANI 

UOČITI PRAVILA 

KULTURNOG 

PONAŠANJA I 

OPHOĐENJA ZA 

VRIJEME KULTURNIH 

ZBIVANJA. RAZVIJATI 

VESELO RASPOLOŽENJE 

I DRUŽENJE S OBITELJI I 

DRUGIM LJUDIMA . 

 OKO 30 KN PO 

UČENIKU ZA 

MATERIJALE 

UČITELJICA I 

DJECA, 

RODITELJI,DRUGI 

UČITELJI ŠKOLE 

 

RAZGOVOR, 

IZVJEŠĆE, 

FOTO-PLAKAT, 

STRIP 

USKRSNA RADIONICA 

RAZUMJETI ZNAČENJE 

RIJEČI BLAGDAN I 

PRAKTIČNIM RADOM 

SUDJELOVATI U 

OBILJEŽAVANJU 

NADOLAZEĆIH 

BLAGDANA. 

OŽUJAK 

 

 

U UČIONICI 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA 

BLAGDANSKE RADOSTI. 

POTICATI ŽELJU 

MEĐUSOBNOG 

DIJELJENJA RADOSTI 

BLAGDANA. 

PRIGODNI 

MATERIJALI KOJE 

ĆE DONIJETI 

RODITELJI,OKO 200 

KN ZA STIROPORNA 

JAJA,KREP 

PAPIR,BOJE ZA 

STAKLO,PLASTIČNA 

JAJA 

UČITELJICA, 

DJECA I 

RODITELJI 

PLAKAT, 

IZLOŽBA, 

LISTIĆ, 

IZRADA PISANICA 

MAJČIN DAN 

POTICATI 

KREATIVNOST I 

DOMIŠLJATOST 

RAZLIČITIM 

NAČINIMA 

ISKAZIVANJA LJUBAVI 

PREMA MAJCI. 

SV I B A NJ 

 
----------- 

RAZVIJATI SPOSOBNOST 

DOŽIVLJAVANJA I 

UZVRAĆANJA 

MAJČINSKE LJUBAVI. 

MATERIJALI ZA 

RAD=20 KN PO 

UČENIKU 

UČITELJICA I 

UČENICI 2. I 3. 

RAZREDA 

IZRADA 

PLATKATA, 

ČESTITKE, 

FOTOGRAFIJE 

ZAVRŠNA PRIREDBA – 

DAN ŠKOLE 

Prigodnim dramskim 

izričajima obilježiti Dan 

škole (s temom o 

pravima djeteta, EU…) 

SVI 

BANJ/ 
---------------------- 

Sudjelovanje u priredbi u 

školi. 

oko 200 kn za 

kostime i 

scenografiju. 

učiteljica, 

ravnateljica, 

roditelji, djeca 

javni nastup, foto – 

plakat, dojmovi i 

osjećaji o nastupu 
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LIPANJ  
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3.3. ENGLESKI JEZIK – razredna nastava i INA 

 

PRED- 

MET 

AKTIVNOST CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVN. 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

ENGL 

 

JEZIK 

IZREDA PLAKATA 

povodom 

Europskog dana  

jezika 

 Upoznati  se s 

jezicima koji se 

koriste u zemljama 

EU 

 

RUJAN 

 

učionica 

UPOZNAVANJE 

RAZLIČITIH JEZIKA I 

KULTURA, poštivanje 

različitosti 

Papir u boji, škare, 

Hamer, bojice 

           (oko 60 kn) 

Učiteljica 

engl. 

jezika 

Ilustriranje, izrada plakata,  

prezentacija 

ENGL 

 

JEZIK 

IZRADA 

TRADICIONALNIH 

OBILJEŽJA 

Obilježiti Halloween  

Pokazati poštovanje 

prema drugim 

kulturama 

LISTOPAD 

 

 

 

 

 

učionica Upotreba naučenog u 

životu, te upoznavanje 

s običajima engl i  

američkog govornog 

područja 

Papir u boji 

(30 kn) 

Učiteljica 

engl. 

jezika 

Ilustracija, iskazivanje usmeno , 

dramatizacija 

ENGL 

 

JEZIK 

IZRADA 

KRATKOG  

STRIPA 

Obilježiti 

Svjetski dan djece 

 

STUDENI 

 

 

 

učionica 

Upoznati se s pravima 

djece, usvojiti osnovne 

demokratske izraze na 

engl. jeziku 

Slikovnica ( 50 kn) Učiteljica 

engl. 

jezika 

Ilustriranje, razgovor, 

zaključivanje 

SRO PRIREDBA ZA  Obilježiti Božić i 

obradovati djecu, 

PROSINAC učionica Pružanje pažnje 

odraslih 

Kostimi ( 50 kn) DND,učitelji, Dramatizacija 
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PID 

HJ 

LK 

EJ 

BOŽIĆ pjevati tradicionalne 

pjesme na engl. 

Jeziku 

djeci,motivirati ih za 

rad i lijepo ponašanje, 

te upoznavanje s 

običajima engl 

govornog područja 

Učiteljica 

engl. 

jezika 

 

EJ 

 

 

OBILJEŽAVANJE 

VALENTINOVA 

Međusobno 

upoznavanje djece, 

ugodno druženje, 

suradnja i 

tolerancija,  

upoznavanje novih 

leksičkih jedinica  

 

 

VELJAČA 

 

 

učionica Obilježavanjem 

Valentinova dati značaj 

razvijanju ljubavi i 

međusobnog 

prijateljstva među 

djecom i  odraslima, 

upoznavanje kulture u 

zemljama engl. 

govornog područja 

Sokovi i slatkiši za djecu 

(oko 20 kn) 

Učitelji, 

  Učiteljica 

engl. 

jezika 

 

 

Rješavanje listića, 

te pjevanje naučenih pjesmica 

EJ IGROKAZ; 

In the shop 

 

 

 

 

Obilježavanje 

Svjetskog dana 

prava potrošača 

OŽUJAK učionica Upoznati učenike s 

osam temeljnih prava 

potrošaća, vježbati 

ponašanje kupaca u 

trgovini 

Materijal za imitaciju 

trgovine (50 kn) 

Učiteljica 

engl. 

jezika 

Dramatizacija, razgovor 
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HJ 

PID 

VJ 

EJ 

Uskrsna radionica 

 

Razumjeti značenje 

riječi Easter i 

praktičnim radom 

sudjelovati u 

obilježavanju 

blagdana. 

 

TRAVANJ učionica Razvijati sposobnost 

doživljavanja 

blagdanske radosti. 

Poticati želju 

međusobnog 

dijeljenja. 

 

 

Materijal za izradu 

pisanica 

(Oko 60 kn) 

 Igranje tradicionalnih igara 

 

HJ 

PID 

VJ 

EJ 

The Earth day Upoznati važnost 

Recikliranja i način 

na koji se odvaja 

otpad 

TRAVANJ učionica Razvijanje  

ekološke svijesti, 

potaknuti na 

razmišljanje o 

potrošnji i kupovini, te 

bacanju hrane 

     

 Materijal za izradu 

Posuda za otpad 

(oko 50 kn) 

Učiteljica 

engl. 

jezika 

Izrada posuda za sortiranje 

otpada 

 

PREDMET 

 

AKTIVNOSTI 

 

CILJEVI 

AKTIVNOSTI 

VRIJEME 

AKTIVNOSTI 

 

NAČIN 

REALIZACIJE 

 

 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

 

 

DETALJAN 

TROŠKOVNIK 

NOSITELJI 

AKTIVNOSTI 

NAČIN 

VREDNOVANJA 

 

 

Engleski 

jezik 

Radionica o 

Europskom danu 

jezika 

(26.9.) 

Upoznati  se s 

jezicima koji se 

koriste u 

zemljama EU 

 

 

rujan 

 

Radionice u  

učionici 

Poštovati različitosti, 

probuditi interes za jezicima, 

moći povezati zemlju i jezik 

koji se koristi u toj zemlji 

Papir u boji, škare, 

Hamer, bojice 

(oko 60 kn) 

 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

plakati 
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Engleski 

jezik 

 

Halloween 

Obilježiti 

tradicionalni 

blagdan 

 

studeni 

 

učionica 

Upoznati tradiciju i kulturu 

druge zemlje, te 

gastronomska i vjerska 

obilježja 

 

Papir za izradu 

ukrasa, slatkiši 

(50 kn) 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Listići 

Engleski 

jezik 

Pripreme 

tradicionalnih 

priča i pjesma 

povodom Božića 

Obilježiti 

značajne 

blagdane, uočiti 

kulturološke 

razlike, razvijati 

ugodno 

raspoloženje 

 

 

prosinac 

 

 

učionica 

 

Sudjelovati na školskoj 

priredbi 

 

Za kostime i 

scenografiju 

 ( oko 200 kn) 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Provodi školsko 

povjerenstvo 

Engleski 

jezik 

Radionica o 

racionalnom 

trošenju novaca 

(pocket money) 

Znati upotrijebit 

funte,  razviti 

pravilan odnos 

prema novcu, 

usvojiti potrebne 

leksičke jedinice 

 

 

siječanj 

 

učionica 

Moći raditi proračune za 

upravljanje osobnim 

financijama, svladati kulturu 

komuniciranja u trgovini 

 

 

--------------- 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Simulacija 

situacija 

Engleski 

jezik 

Radionica o 

reklamama 

Upoznavanje 

učenika s 

reklamom i 

njezinim 

utjecajem na 

potrošača 

 

 

siječanj 

 

 

učionica 

Učenici će biti osposobljeni 

otkriti opasnosti koje 

proizlaze iz reklame, izrada 

reklame na engl. jeziku 

 

Hamer 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Prezentacija 

proizvoda 

Engleski 

jezik 

Radionica o 

mobilnim 

telefonima 

Istražiti kako 

koristimo 

mobilne 

telefone, te 

usporediti 

 

veljača 

 

učionica 

Utvrditi i uočiti odnos raznih 

značajki i cijene paketa, 

istraživanje na internetu, 

racionalna potrošnja 

 

________ 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Listić 
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pakete usluga 

Engleski 

jezik 

Radionica 

o korištenju 

interneta 

Osvijestit 

učenike o 

vremenu koje 

provode na 

internetu, 

sadržajima, 

facebooku 

 

veljača 

 

Informatička 

učionica 

Izrada i provedba ankete na 

engl. jeziku koju učenici sami 

sastavljaju vezanu uz temu 

interneta 

 

_________ 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Anketa 

 

Engleski 

jezik 

Obilježavanje 

Svjetskog dana 

potrošaća 

(15.3.) 

Izrada letaka o 

pravima 

potrošaća 

 

ožujak 

 

učionica 

Osvještavanje o važnosti 

zaštite potrošača pri odabiru 

namjernica za svakodnevnu 

uporabu 

 

Flomasteri, papir 

u boji 

(50 kn) 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Letci 

Engleski 

jezik 

 

Easter 

Obilježavanje 

blagdana te 

tradicionalnih 

običaja u 

zemljama engl 

govornog 

područja 

 

travanj 

 

Školsko dvorište 

Egg hunt- upoznati 

tradicionalnu dječju igru  

 

Drvena ili 

plastična jaja 

( 80 kn) 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Igra 

Engleski 

jezik 

 

Europska unija 

Dan EU 

(9.5.) 

Upoznati zemlje 

EU, njihov 

položaj i zastave 

 

svibanj 

 

učionica 

 

Upoznati ostale učenike o 

naučenom o EU 

 

Plakati i slični 

materijal 

(oko 60 kn) 

Učiteljica engl. 

jezika 

 

Prezentacija 

plakata 
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4. PREDMETNA NASTAVA  
4.1. REDOVNA NASTAVA, DODATNA NASTAVA, DOPUNSKA NASTAVA 
 

PREDMET AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN 
REALIZACIJE 

NAMJENA 
AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

H
R

V
A

T
SK

I 
JE

Z
IK

 

REDOVITA 
NASTAVA 
5. – 8. RAZRED 

Osposobljavanje 
učenika za pravilnu 
uporabu standarnog 
hrvatskoga jezika 
u području slovnice, 
književnosti, jezičnoga 
izražavanja i medijske 
kulture 
-poticajno djelovati na 
razvoj svih područja 
učenikove 
osobnosti 

Određeno 
Nastavnim 
planom i 
programom – 
tijekom 
nastavne 
godine 

Odabir 
primjerenih 
oblika i metoda 
poučavanja 
prilagođenih 
pojedinačnim 
potrebama i 
mogućnostima 
učenika 
-uporaba 
primarnih izvora 
znanja, 
nastavnih 
sredstava i 
drugih izvora 
koji potiču 
sudjelovanje, 
Samostalno 
istraživanje, 
zaključivanje i 
znatiželju 

Razvijene 
komunikacijske 
kompetencije, 
vještine čitanja i 
pisanja, 
razumijevanje 
poruke 
pročitanoga ili 
gledanoga 
književnoga djela 
te samostalno 
donošenje 
argumentirane 
prosudbe. 

-fotokopiranje 
materijali za 
prigodne 
aktivnosti 
-troškovi 
prijevoza 
(kazališta, 
muzeji, 
kino, knjižnice, 
natjecanja, 
smotre) 

Sustavno pratiti, 
vrjednovati i 
ocjenjivati 
postignuća 
učenika u skladu s 
odredbama 
Pravilnika o 
načinu praćenja i 
ocjenjivanja 
-uvid u pedagošku 
dokumentaciju 
predmetnog 
učitelja 
izvješća učitelja 
radovi učenika 
-slikokazi 
-fotografije 
 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika 

NATJECANJE U 

POZNAVANJU 

HRVATSKOGA 

JEZIKA 

Stjecanje znanja i umijeće 

rješavanje problema. 

Dani 

hrvatskoga 

jezika – ožujak 

2017. 

Škola Uspoređivanje 

rezultata i 

druženje s 

učenicima iz 

drugih osnovnih 

škola. 

---- Pismeno 

izražavanje 

Učenici, 

učiteljica 

hrvatskog 

jezika. 

KAZALIŠNA 

PREDSTAVA U 

Stjecanje znanja o 

kazalištu i kazališnoj 

Tijekom Odlazak u Razvijanje svijesti 

o potrebi odlaska 

 Usmeno i pismeno 

izražavanje, 

Učenici, 

učiteljice   
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ZAGREBU umjetnosti. Razvijanje 

medijske pismenosti. 

školske godine. Zagreb. u kazalište- 

kulturno 

bogaćenje. 

razgovor. hrvatskog 

jezika, 

učiteljica 

glazbene 

kulture. 

9. NATJECANJE 
KREATIVNOG 
PISANJA „MOJA 
PRIČA“ 

 Poticanje čitanja i 
kreativnog pisanja kod 
djece. 

listopad 2016. 
 

Slanje radova 
poštom. 

Poticanje čitanja i 
kreativnog pisanja 
kod djece. 

Škola/roditelji 
(prijevoz do 
Kutine) 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učenici, 
učiteljice 
hrvatskog 
jezika, 
Knjižnica i 
čitaonica 
Kutina 

7. SUSRET 
HRVATSKOG 
DJEČJEG 
DUHOVNOG 
STVARALAŠTV
A „STJEPAN 
KRANJČIĆ“ 

Poticanje dječjeg 
duhovnog stvaralaštva. 

listopad 2016. Slanje radova 
poštom. 

Poticanje dječjeg 
duhovnog 
stvaralaštva. 

Škola/roditelji 
(prijevoz do 
Križevaca  - u 
slučaju 
nagrade) 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika. 

5. 
NACIONALNO 
NATJECANJE U 
ČITANJU 
NAGLAS 

Poticanje i razvijanje 
vještine čitanja naglas. 

studeni 2016. Sudjelovanje u 
mjestu 
održavanja – 
Sisak. 

Poticanje i 
razvijanje vještine 
čitanja naglas. 

Škola/roditelji 
(prijevoz do 
Siska) 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika i 
knjižničarka. 

NATJECANJE U 
ČITANJU I 
KREATIVNOST
I „ČITANJEM 
DO ZVIJEZDA“ 

Poticanje čitanja, 
razvijanje kreativnosti, 
likovnog stvaralaštva i 
informatičkih vještina. 

prosinac 2016. U školi. Poticanje čitanja, 
razvijanje 
kreativnosti, 
likovnog 
stvaralaštva i 
informatičkih 
vještina. 

Škola/roditelji(
prijevoz do 
škole 
domaćina) 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika 

LIDRANO 
2017. 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti, novinarskog i 
radijskog stvaralaštva. 

siječanj/veljača 
2017.  

U školi. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti, 
novinarskog i 
radijskog 
stvaralaštva. 

Škola – prijevoz 
do škole 
domaćina. 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učenici, 
učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 

13. DRŽAVNI Poticanje čitanje, veljača/ožujak Slanje radova Poticanje čitanja i Škola – prijevoz Zahvalnice za Učenici, 
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NATJEČAJ ZA 
DJECU U 
PISANJU I 
ILUSTRIRANJU 
VLASTITE 
PRIČE 

razvijanje kreativnosti i 
likovnog izražavanja. 

2017. poštom. razvijanje 
kreativnosti i 
likovnog 
izražavanja. 

do škole 
domaćina. 

sudjelovanje i 
nagrade. 

učiteljice 
hrvatskog 
jezika i učitelj 
likovne 
kulture. 

23. 
NATJECANJE 
„EUROPA U 
ŠKOLI“ 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti, kritičkog 
promišljanja i kreativnog 
pisanja. 

ožujak 2017. Slanje radova 
poštom. 

R azvijanje 
čitalačke 
pismenosti, 
kritičkog 
promišljanja i 
kreativnog 
pisanja. 

Škola/roditelji 
– prijevoz do 
Europskog 
doma u 
Zagrebu. 

Zahvalnice za 
sudjelovanje, 
nagrade. 

Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika, učitelj 
likovne 
kulture. 

PJESNIČKA 
MANIFESTACIJ
A „GORANOVO 
PROLJEĆE“ 

Poticanje i razvijanje 
poetskog izražavanja. 

ožujak 2017. Slanje radova 
poštom. 

Poticanje i 
razvijanje 
poetskog 
izražavanja. 

Škola/roditelji 
– prijevoz u 
slučaju 
nagrade. 

 Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika. 

POSJET „RADIO 
MOSLAVINI“ U 
KUTINU I 
UREDNIŠTVU 
„MOSLAVAČKO
G LISTA“ 

Razvijanje novinarskog 
izražavanja, upoznavanje 
s radijskim studijem i 
radiopostajom (nastanak 
radijskog programa). 

ožujak/travanj 
2017. 

Odlazak u 
Kutinu. 

Razvijanje 
novinarskog 
izražavanja, 
upoznavanje s 
radijskim 
studijem i 
radiopostajom 
(nastanak 
radijskog 
programa). 

Škola/roditelji 
prijevoz do 
Kutine. 

Sudjelovanje u 
radijskom 
programu. 

Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika. 

DANI 
OTVORENIH 
VRATA HRT-a 

Upoznavanje s 
nastankom radijskog i 
televizijskog programa. 

Prema 
rasporedu 
objavljenom na 
mreži. 

Odlazak u 
Zagreb. 

Upoznavanje s 
nastankom 
radijskog i 
televizijskog 
programa. 

Škola/roditelji 
– prijevoz do 
Zagreba. 

 Učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 

DANI 
OTVORENIH 
VRATA HAZU-a 

Razvijanje svijesti o 
hrvatskom slikarstvu, 
kiparstvu, arhitekturi, 
književnosti i jeziku – 
Bašćanska ploča, razgled 
stalnog postava 

Prema 
rasporedu na 
mrežnoj 
stranici – 
travanj 2017. 

Odlazak u 
Zagreb. 

Razvijanje svijesti 
o hrvatskom 
slikarstvu, 
kiparstvu, 
arhitekturi, 
književnosti i 
jeziku – 
Bašćanska ploča, 

Škola/roditelji 
– prijevoz do 
Zagreba. 

 Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika i učitelj 
likovne 
kulture. 
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razgled stalnog 
postava 

KNJIŽEVNI 
SUSRET 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti i odnosa  
poštovanja prema 
književnosti , likovnoj i 
glazbenoj umjetnosti. 

Tijekom 
školske godine. 

U školi. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti i 
odnosa  
poštovanja prema 
književnosti , 
likovnoj i 
glazbenoj 
umjetnosti. 

Knjige.  Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika, 
književnik/ic
a, učitelj 
likovne 
kulture, 
učiteljica 
glazbene 
kulture, 
knjižničarka. 

OBJAVLJIVANJ
E LITERARNIH 
I LIKOVNIH 
RADOVA U 
MODROJ LASTI 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti i kreativnog 
izražavanja. 

Tijekom 
školske godine. 

U školi.. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti i 
kreativnog 
izražavanja. 

   

NASTAVA U 
PRIRODI 

Razvijanje vidnih, 
slušnih, mirisnih, 
dodirnih i opipnih 
osjetila u stvaranju 
literarnih ostvaraja. 

lipanj 2017. Školsko dvorište. Razvijanje vidnih, 
slušnih, mirisnih, 
dodirnih i opipnih 
osjetila u 
stvaranju 
literarnih 
ostvaraja. 

 Pohvalnice. Učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 

SATOVI 

HRVATSKOG 

JEZIKA U 

ŠKOLSKOJ 

KNJIŽNICI 

 

Gledanje filmova vezanih 
za nastavu hrvatskog 
jezika i književnosti. 

Tijekom 
godine. 

________________ Učenje pojmova 

vezanih za 

medijsku kulturu,  

usporedba 

literarnih 

predložaka i 

filmova. 

 

_____________  Učenici, 
učiteljice 
hrvatskog 
jezika i 
knjižničarka 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

-prepoznati 
učenike s teškoćama u 
svladavanju 
nastavnih sadržaja 
hrvatskog jezika 

Određeno 
Nastavnim 
planom i 
programom – 
tijekom 

-prilagoditi 
nastavne oblike i 
metode rada 
pojedinačnim 
potrebama, 

- Pomoć pri 
usvajanju znanja 
jezičnoga 
standarda, 
usmenoga i 

-troškovi 
fotokopiranja 
- troškovi za 
nabavu 
pribora i 

-ostvarenost 
planiranog 
individualiziranim 
pristupom svakom 
učeniku 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 
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Osposobiti učenike za 
Usvajanje jezičnoga 
standarda, uvježbavanje i 
usvajanje gradiva 
koje učenici nisu 
usvojili na redovnoj 
nastavi 

nastavne 
godine  
 

mogućnostima i 
sposobnostima 
učenika 
-održavati 
interes 
i motivaciju 
učenika za 
učenje te mu 
pružiti osjećaj 
sigurnosti i vjere 
u sebe 

pismenoga 
izražavanja kao 
preduvjetom 
uspješnosti 
nastavka 
školovanja 

opreme -praćenje 
uspješnosti 
usvajanja 
nastavnih sadržaja 
-zadovoljstvo 
učenika i učiteljice 
ostvarenim 
-redovitost 
dolaženja 
-upoznavanje 
stručne službe i 
roditelja s 
rezultatima rada 

DODATNA 
NASTAVA 

-prepoznati učenike koji 
pokazuju 
izvrsnost u svladavanju 
nastavnih sadržaja 
hrvatskog jezika 
-omogućiti učenicima 
produbljivanje 
razvijanje svojih 
sposobnosti, vještina i 
interesa 
-razvijati 
samopouzdanje i 
svijest o vlastitim 
sposobnostima 

- određeno 
Nastavnim 
planom i 
programom – 
tijekom 
nastavne 
godine  
 

-poticati interes i 
Motivaciju 
učenika za 
učenje 
-primjerenim 
Nastavnim 
oblicima i 
Metodama 
omogućiti 
aktivno 
samoorganiziran
o 
učenje i 
rješavanje 
problema 

-učenicima koji 
ostvaruju odlične 
rezultate u 
redovitoj nastavi i 
pokazuju interes 
za hrvatski jezik 
-Poticati interes 
učenika za 
proširivanje 
jezičnoga znanja, 
pismenoga i 
usmenoga 
izražavanja. 

-troškovi 
fotokopiranja 
-troškovi 
odlaska 
na natjecanje 

-ostvarenost 
planiranog 
-uspjeh učenika na 
natjecanjima 
-korist u daljnjem 
obrazovanju 
-zadovoljstvo 
učenika i učitelja 
ostvarenim 
-poticati 
samovrjednovanje 
-vrjednovanje 
putem javne 
pohvale 
 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 
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L
IK

O
V

N
A

 
K

U
L

T
U

R
A

 

REDOVNA 
NASTAVA 
5. – 8. RAZRED 

-stjecanje trajnih i 
Uporabljivih znanja, 
razvijanje 
sposobnosti i vještina u 
likovnom 
izražavanju, 
odnosno vizualnoj 
komunikaciji 

-tijekom 
nastavne 
godine 

- svi oblici i 
metode rada u 
nastavi likovne 
kulture 

-razvoj vizualne 
percepcije i 
spoznajne 
vrijednosti kroz 
likovno 
stvaralaštvo 
-sposobnost 
praktičnog 
oblikovanja i 
donošenja 
estetskih 
prosudbi 
-zainteresiranost i 
skrb za 
nacionalnu 
baštinu 

-likovni 
materijal 

-prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
-vrjednovanje 
Praktičnih 
uradaka 
-vrjednovanje 
Stvaralačkog 
izričaja i dnosa 
prema radu 

Ivan Risek 

G
L

A
Z

B
E

N
A

 

K
U

L
T

U
R

A
 REDOVNA 

NASTAVA 
4. – 8. RAZRED 

-odgajanje aktivnog 
slušanja 
-učenje izražajnog 
pjevanja 
-izražavanje glazbenog 
stvaralaštva 
-glazbeno 
opismenjivanje 

-tijekom 
nastavne 
godine 

-individualni rad 
-rad u paru 
-grupni rad 

-poticati 
razvijanje dobrog 
glazbenog ukusa 
učenika 
-pjevanje bez 
treme 
-razvijanje 
glazbene mašte 

-klavir 
-potrošni 
materijal 

-ocjenjivanje 
prema pravilniku 
-aktivnosti na satu 

Marija 
Basarić  

 

ŠK
O

L
SK

I 
Z

B
O

R
 

DODATNA 
NASTAVA 

-proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
 

-tijekom cijele 
nastavne 
godine 

-sve metode i 
oblici rada  
 

-sadržaj redovne 
nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 
individualnim 
interesima 

-klavir 
-potrošni 
materijal 

-prema pravilniku 
o načnu praćenja i 
ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 

Marija 
Basarić 

BOŽIĆNA 
SVEČANOST 

-predstaviti školu kao 
kulturno prosvjetnu 
ustanovu  na školskoj 
svečanosti 

Prosinac 
 

-pjevanje 
prigodnih 
pjesama 

-uvježbavanjem 
različitih pjesama 
sudjelovati u 
kulturnim 
manifestacijama 
škole. 

-klavir 
-potrošni 
materijal 

-javni nastup Marija 
Basarić 

MASKENBAL -razvijati međusobnu 
toleranciju u 
zajedničkom radu, lijepo i 
izražajno pjevati uz jasan 

Veljača 
 

-pjevanje 
prigodnih 
pjesama 

-svladavanje 
pjevanja kao 
vještine glazbenog 
izražavanja  

-klavir 
-potrošni 
materijal 

-razgovor, usmeno 
izražavanje, javni 
nastup 

Marija 
Basarić 
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izgovor i razumijevanje 
teksta. 

-točno i sigurno 
usvajanje tekstova 
i melodije 
različitih 
nepoznatih 
pjesama, te 
njihovo izvođenje. 

DAN ŠKOLE ILI 
ZAVRŠNA 
PRIREDBA 

-predstaviti školu kao 
kulturno prosvjetnu 
ustanovu na školskoj 
svečanosti. 

Svibanj ili 
lipanj 

-pjevanje 
prigodnih 
pjesama 

Učenici će 
uvježbavanjem 
različitih pjesama 
sudjelovati u 
kulturnim 
manifestacijama 
škole. 

-klavir 

-potrošni 
materijal 

-javni nastup Marija 
Basarić 

M
A

T
E

M
A

T
IK

A
 

 

REDOVNA 
NASTAVA 5. – 
8. RAZREDA 

-stjecanje temeljnih 
matematičkih 
znanja potrebnih 
za razumijevanje 
pojava i zakonitosti u 
prirodi i društvu, 
stjecanje osnovne 
matematičke 
pismenosti I razvijanje 
sposobnosti I umijeća 
rješavanja 
matematičkih 
problema 

Tijekom cijele 
školske godine 

- sve metode i 
oblici rada u 
školi 
i izvan nje 

- razviti 
matematičku 
kompetenciju za 
rješavanje 
svakodnevnih 
problema 
- osposobiti za 
apstraktno 
mišljenje I logičko 
zaključivanje 

Potrošni 
materijali, 
troškovi 
izvanučionične 
nastave 

Vrednovanje 
sukladno 
pravilniku o 
ocjenjivanju I 
vrednovanju 
učenikovih 
postignuća 

Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

- pomoć slabijim 
učenicima I 
učenicima po 
prilagođenom 
programu u 
ovladavanju 
temeljnim 
znanjima 

Tijekom cijele 
školske godine 

individualizirani 
pristup prema 
planu I 
programu 

- ovladavanje 
temeljnim 
znanjima kao 
preduvjetom 
uspješnosti 
nastavka 
školovanja 

Potrošni 
materijali,  
 

Individualno 
Praćenje i 
Bilježenje 
Napredovanja i 
Uspješnosti 
Usvajanja 
Planiranih 
Programskih 
Sadržaja 

Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 

DODATNA 
NASTAVA 

- stjecanje dodatnih 
matematičkih 
znanja potrebnih 
za razumijevanje 

Tijekom cijele 
školske godine 

individualizirani 
pristup prema 
planu I 
programu 

- osposobiti 
učenika za 
samostalno 
rješavanje 

Potrošni 
materijali, putni 
troškovi I 
smještaj 

Individualno 
praćenje I 
Bilježenje 
napredovanja I 

Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 
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pojava I zakonitosti u 
prirodi, omogućiti 
rad po programima I 
sadržajima različite 
težine I složenosti, 
razvijati sposobnost za 
samostalni rad, 
točnost u računanju, 
urednost I izgrađivanje 
znanstvenog stava, 
sudjelovanje u 
natjecanjima 

problema I 
rješavanje 
složenijih 
zadataka I uvoditi 
ih u znanstveni 
način razmišljanja 

učenika po 
pozivnim 
natjecanjima 

vrednovanje po 
tabelarnim 
vrijednostima 
prosudbenog 
povjerenstva 

NATJECANJA                  
( ŠKOLSKA, 
ŽUPANIJSKA, 
DRŽAVNA 
NATJECANJA, 
MEĐUNARODN
O NATJECANJE 
IZ 
MATEMATIKE- 
„KLOKAN BEZ 
GRANICA“) 

Stjecanje znanja i umijeće 
rješavanja problema, 
razumijevanje 
matematičkih postupaka 
i procesa, pozitivan stav 
prema matematici, 
samostalnost i 
samopouzdanje 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
 veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta, 
sposobnost 
povezivanja 
znanja sa 
svakodnevnim 
životom. 

Troškovi 
školskog 
natjecanja, 
troškovi 
prijevoza na 
daljnja 
natjecanja 

Pismeno 
rješavanje 
zadataka 

 MZOŠ RH  
AZOO HMD 
Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 
 

TAKO TO RADI 
–PRIRODA, A 
TAKO - ČOVJEK 
IZRADA 
PLAKATA 
“MATEMATIKA 
– PRIRODA -
ČOVJEK” 

Upoznati prirodu koja 
nas okružuje i prirodne 
pojave u izvornoj 
stvarnosti, ponoviti 
geometrijska tijela i 
likove, korelacija –
priroda -građevine 

Tijekom 
školske godine 

škola Povezati teoretska 
znanja s praksom- 
učenje u prirodi 

Potrošni 
materijal 

Razgovor, izrada 
plakata, igra 
,natjecanja 
(usmeno, 
pismeno), 
mjerenje i 
izračunavanje u 
mjernim 
jedinicama. 

Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 

POTRAGA ZA 
MATEMATIČKI
M 
AKTIVNOSTIM
A –U ŠKOLI I  
IZVAN ŠKOLE 
- RADIONICE 

Potraga za primjenom 
matematičkih znanja u  

okolini škole, 
svakodnevnim 

situacijama, u literaturi, 
dnevnom tisku, 
informativnim 

emisijama... 

Tijekom šk. 
godine 

Učionica i 
okolina škole 

Učenje na terenu, 
u praksi, radionice 

Potrošni 
materijal 

Razgovor, 
demonstracija, 
izrada plakata, 
slikanje 
 

Nevenka 
Šoufek  i 
Višnja Smuđ 
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IGRE, KVIZOVI Igrom i zanimljivim 
natjecanjem primijeniti 
mat znanje, kreativnost 

Tijekom šk. 
godine 

Učionice i šk. 
igralište 

Zajedničko 
druženje kroz igru 

Potrošni 
materijal 

Igre, kvizovi, 
suradnja, pomoć, 
slikanje 

Nevenka 
Šoufek i 
Višnja Smuđ 

P
R

IR
O

D
A

 
 

REDOVNA 
NASTAVA 5. I 
6. RAZRED 

-potaknuti 
zanimanje za 
cjelovitost 
prirode, za njezino 
istraživanje i 
razumijevanje na 
tremelju znanstvenih 
spoznaja i postignuća 

Tijekom 
školske godine 

Sve metode i 
oblici rada u 
školi i izvan nje 

Razvijati svijest o 
čuvanju prirode i 
zaštite okoliša 
Poticati zanimanje 
za istraživanje i 
opažanje u prirodi 

Nastavna 
sredstva 
i pomagala 
Troškovi 
izvanučionične 
nastave 
Materijali za 
rad 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 

Dajana 
Kurtović 

POSJET ŠUMI 
 

Upoznavanje biljaka i 
životinja u šumi 

listopad Pješice, 
izvanučionička 
nastava 

Upoznavanje 
biljaka i životinja 
u šumi 

Potrošni 
materijal 

Praktični rad, 
razgovor, 
promatranje, 
izrada herbarija i 
plakata 

Dajana 
Kurtović 

POSJET 
TRAVNJAKU 

Upoznavanje biljaka i 
životinja na travnjaku, 
povezivanje sadržaja sa 
životom 

svibanj Izvanučionska 
nastava, okoliš 
škole 

Upoznavanje 
biljaka i životinja 
na travnjaku, 
povezivanje 
sadržaja sa 
životom 

Potrošni 
materijal 

Praktični rad, 
razgovor, usmeno 
i pismeno 
izražavanje, 
promatranje, 
izrada herbarija, 
plakata, umnih 
mapa. 

Dajana 
Kurtović 

POSJET 
KONTINENTAL
NOJ 
LISTOPADNOJ 
ŠUMI 

Upoznati biljne i 
životinjske vrste 
kontinen.list.šume 

listopad Promatranjem, 
dodirivanjem, 
uspoređivanjem 
vrsta i 
mjerenjem 

Primjena 
naučenog u 
svakodnevnom 
životu. Razvijanje 
svijesti o 
ugroženosti vrsta 

Potrošni 
materijal 

Sposobnost 
prepoznavanja, 
razlikovanja, 
uspoređivanja 
vrsta i uvjeta na 
staništu 

Dajana 
Kurtović 

OBILAZAK 
OBLIŽNJEG 
VODENOG 
STANIŠTA 

Upoznati uvjete koji 
vladaju uz vode na 
kopnu, upoznati biljne i 
životinjske vrste vodenog 
staništa 

ožujak Promatranjem, 
mjerenjem, 
uspoređivanjem 
vrsta biljaka i 
životinja 

Primjena 
naučenog u 
svakodnevnom 
životu. Razvijanje 
svijesti o 
ugroženosti vrsta 

Potrošni 
materijal 

Sposobnost 
prepoznavanja, 
razlikovanja, 
uspoređivanja 
vrsta i uvjeta na 
staništu 

Dajana 
Kurtović 

DODATNA 
NASTAVA 

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
cjeloživotno 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada  

 

Sadržaj redovne 
nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 

Potrošni 
materijal 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 

Dajana 
Kurtović 
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učenje individualnim 
interesima 

osnovnoj školi 
Sudjelovanje na 
natjecanjima 

NATJECANJA                  
( ŠKOLSKA, 
ŽUPANIJSKA, 
DRŽAVNA 
NATJECANJA,  

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
sudjelovanje na 
natjecanjima 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta, 
sposobnost 
povezivanja 
znanja sa 
svakodnevnim 
životom. 

Potrošni 
materijal 

Pismeno 
rješavanje 
zadataka 

 MZOŠ RH  
AZOO   
Dajana 
Kurtović 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

- pomoć slabijim 
učenicima I 
učenicima po 
prilagođenom 
programu u 
ovladavanju 
temeljnim 
znanjima 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

individualizirani 
pristup prema 
planu I 
programu 

- ovladavanje 
Temeljnim 
znanjima ka 
opreduvjetom 
Uspješnosti 
nastavka 
školovanja 

Potrošni 
materijal 

Individualno 
praćenje I 
bilježenje 
napredovanja I 
Uspješnosti 
usvajanja 
Planiranih 
programskih 
sadržaja 

Dajana 
Kurtović 

B
IO

L
O

G
IJ

A
 

REDOVNA 
NASTAVA 7. I 
8. RAZRED 

Steći znanja o 
Osnovnim biološkim 
zakonitostima, 
temeljnoj građi, 
funkcijama živih 
bića, upoznati 
metode istraživanja i 
razviti odgovornost za 
primjenu stečenih 
znanja u životu 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada u 
školi 
i izvan nje 

Razviti stav prema 
životu kao 
vrijednosti i 
upoznati 
mogućnosti 
očuvanja i zaštite 
prirode 
i okoliša za 
zdravlje čovjeka 

Potrošni 
materijal 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 

Dajana 
Kurtović 

DODATNA 
NASTAVA 
 
 
 
 
 
 

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
cjeloživotno 
učenje 
Osposobiti učenike za 
istraživački rad i 
primjenu naučenog u 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine  
 
 
 
 
 

Sve metode i 
oblici rada  

 
 
 
 

Sadržaj redovne 
nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 
individualnim 
interesima 
 
 

Potrošni 
materijal 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 
Sudjelovanje na 
natjecanjima 

Dajana 
Kurtović 
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MANIFESTACIJ
A NOĆ 
BIOLOGIJE 
 
 

svakodnevnom 
životu 
 
 
 

 
 
 
 
Travanj/ 
Svibanj 

 
 
 
Prijevoz učenika 
do Zagreba i 
natrag 

NATJECANJA                  
( ŠKOLSKA, 
ŽUPANIJSKA, 
DRŽAVNA 
NATJECANJA,  

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
sudjelovanje na 
natjecanjima 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
 veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta,  

Potrošni 
materijal 

Pismeno 
rješavanje 
zadataka 

 MZOŠ RH  
AZOO   
Dajana 
Kurtović 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

- pomoć slabijim 
učenicima I učenicima po 
prilagođenom 
programu u 
ovladavanju 
temeljnim 
znanjima 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

individualizirani 
pristup prema 
planu I 
programu 

- ovladavanje 
temeljnim 
znanjima kao 
preduvjetom 
uspješnosti 
nastavka 
školovanja 

Potrošni 
materijal 

Individualno 
praćenje I 
bilježenje 
napredovanja I 
uspješnosti 
usvajanja 
planiranih 
programskih 
sadržaja 

Dajana 
Kurtović 
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K
E

M
IJ

A
-7

.I
 8

.R
A

Z
. 

  K
E

M
IJ

A
 

 

PROJEKTNI 

DAN 

 

 

 

 

DOPUNSKA 

NASTAVA-

8.RAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilježiti projektni dan, 

razviti ekološku svijest 

kod učenika 

 

 

Pomoć učenicima slabijeg 

predznanja nastavnih 

sadržaja kemije sedmog 

razreda, koji imaju 

poteškoće u savladavanju 

minimuma nastavnih 

sadržaja kemije u osmom 

razredu. 

travanj 

 

 

 

 

utorak, 

5..sat, 

11.40-12.25. 

 

Kombinacija 

učioničke i 

terenske nastave 

 

 

Nastava se izvodi 

u učionici. 

Aktivnosti 

učenika 

uključuju 

rješavanje 

jednostavnih 

zadataka(individ

ualno), te 

ponekad i pomoć 

pri rješavanju 

domaće zadaće. 

Nastava se izvodi 

jednom tjedno, 

te obvezatno 

prije pismene 

provjere znanja. 

 

 

Usvojiti znanja o 

važnosti očuvanja 

prirode, okoliša i 

planete na kojoj 

živimo 

 

 

Nastava je 

namijenjena 

učenicima osmih 

razreda, koji teže 

usvajaju nastavne 

sadržaje, koji nisu 

skloni 

samostalnom 

radu, koji uče 

neredovito i ne 

pišu samostalno 

domaće zadaće 

kod kuće.Učenici 

imaju slabiji 

interes i 

motivaciju za 

praćenje nastave. 

Nastava je 

namijenjena 

učenicima osmih 

razreda, koji teže 

usvajaju nastavne 

sadržaje, koji nisu 

skloni 

samostalnom 

radu, koji uče 

neredovito i ne 

pišu samostalno 

domaće zadaće 

kod kuće.Učenici 

imaju slabiji 

interes i 

Troškovi 

uredskog 

materijala  

 

 

 

Troškovi 

uredskog 

materijala 

 

 

 

 

Danijela 

Tomac, 

prof. 

kemije 

 

 

Danijela 

Tomac, 

prof. 

kemije 

PPT 

Prezentacija 

plakat 

 

 

Vrednuje se 

redovito 

pohađanje 

dopunske 

nastave i bolji 

interes 

učenika za 

uspješno 

savladavanje 

minimuma 

nastavnih 

sadržaja. 
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F
IZ

IK
A

 

REDOVNA 
NASTAVA 7. I 
8. RAZRED 

- omogućiti 
razumjevanje 
fizičkih zakona I 
zakonitosti u prirodnim 
pojavama I osnovno 
poznavanje metoda I 
tehnika znanstvenog 
istraživanja prirode 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

-sve metode i 
oblici rada u 
školi i izvan nje 

- primjena 
usvojenih 
spoznaja u 
svakodnevnom 
životu, tehnici I 
proizvodnji 
- razvoj 
sposobnosti 
znanstvenog 
mišljenja I 
samostalnog 
rješavanja 
problema 

Potrošni 
materijali za 
rad i Izvođenje 
pokusa, 
troškovi 
izvanučionične 
nastave 

Kvaliteta i 
urednost rada, 
vjerodostojnost 
informacija. 

Vlatko Zeman 

DODATNA 
NASTAVA 

Proširivanje znanja i 
poticanje učenika na 
Cjeloživotno učenje 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada  

Sadržaj redovne 
nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 
individualnim 
interesima 

Potrošni 
materijal 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 
 

Vlatko Zeman 

NATJECANJA                  
( ŠKOLSKA, 
ŽUPANIJSKA, 
DRŽAVNA) 

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
sudjelovanje na 
natjecanjima 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta,  

Potrošni 
materijal 

Pismeno 
rješavanje 
zadataka 

 MZOŠ RH  
AZOO   
Vlatko Zeman 

DOPUNSKA 
NASTAVA 

- pomoć slabijim 
učenicima I 
učenicima po 
prilagođenom 
programu u 
ovladavanju 
temeljnim 
znanjima 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

individualizirani 
pristup prema 
planu I 
programu 

- ovladavanje 
Temeljnim 
znanjima kao 
preduvjetom 
Uspješnosti 
nastavka 
školovanja 

Potrošni 
materijal 

Individualno 
praćenje I 
bilježenje 
napredovanja I 
uspješnosti 
usvajanja 
planiranih 
programskih 
sadržaja 

Vlatko Zeman 

T
E

H
N

IČ
K

A
 

K
U

L
T

U
R

A
 REDOVNA 

NASTAVA 5. – 
8. RAZRED 

Osigurati sustavan 
način poučavanja 
učenika, poticati i 
unapređivati 
njihov intelektualni, 
tjelesni, estetski, 
društveni, moralni 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Nastava prema 
smjernicama 
HNOS-a 

Usvojiti nastavne 
sadržaje vezane iz 
predmet, te sva 
znanja i vještine 
usmjeriti prema 
potrebama života. 

Potrošni 
materijali, 
pribor i 
oprema za rad. 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja i 
ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi. 

Marina 
Tremski  
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i duhovni razvoj u 
skladu s njihovim 
sklonostima i 
sposobnostima 

NATJECANJA                  
(ŠKOLSKA, 
ŽUPANIJSKA, 
DRŽAVNA) 

Proširivanje znanja i 
poticanje učenika na 
sudjelovanje na 
natjecanjima 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
 veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta, 
sposobnost 
povezivanja 
znanja sa 
svakodnevnim 
životom. 

Potrošni 
materijal 

MT: pismena 
provjera znanja i 
praktičan rad 
 
SUP: online 
provjera znanja i 
vožnja poligona 

 MZOŠ RH  
AZOO   
Marina 
Tremski 

P
O

V
IJ

E
ST

 

REDOVNA 
NASTAVA 5. – 
8. RAZRED 

Njegovati svjetske, 
nacionalne i zavičajne 
kul. 
baštine  
Upoznati učenike 
sa važnošću 
upoznavanja, 
poštivanja i 
čuvanja kulturne i 
prirodne baštine 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada u 
školi 
i izvan nje 

-usvojiti nastavne 
sadržaje vezane 
uz predmet 

Troškovi 
izvanučionine 
nastave,materij
ali 
za rad,potrošni 
material. 

Prema pravilniku 
o načnu praćenja i 
ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 

Martina 
Čermak Bralo 
 

DODATNA 
NASTAVA 

Proširivanje 
znanja i poticanje 
učenika na 
cjeloživotno 
učenje 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada  

Sadržaj redovne 
nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 
individualnim 
interesima 

Potrošni 
materijal 

Prema pravilniku 
o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 
 

Martina 
Čermak 
Bralo/ 
Robert Žagar  

Natjecanja, 

takmičenja(šk

olska, gradska, 

županijska, 

državna 

natjecanja) 

Stjecanje znanja i 

umijeća rješavanja 

problema. 

Prema planu  

MZOŠ-a 

Prema planu 

MZOŠ-a 

Provjeravanje i 

proširivanje 

znanja iz 

navedenog 

predmeta, 

sposobnost 

povezivanja 

 MZOŠ RH 

Agencija za odgoj 

i obrazovanje 

(AZOO), učitelj 

povijesti. 

Pismeno 

rješavanje 

zadataka 

izvještaj o 

uspjehRALO

u. 



114 

 

znanja sa 

svakodnevnim 

životom. 

 

SREDNJI VIJEK 
U MOSLAVINI 

Upoznavanje učenika sa 
kulturnom i povijesnom 
baštinom našeg zavičaja 
u srednjem vijeku 

Drugo 
polugodište 

Posjet Muzeju i 
predavanje. 

Povećati znanje 
učenika o 
povijesti 
Moslavine. 

Autobus. Plakat, osvrt. Jasmina 
Uroda/Muzej 
Moslavine 
Kutina, 
Martina 
Čermak Bralo 
 

Svjetski Dan 

učitelja 

Jednodnevni izlet ili 

neka druga aktivnost- 

stručno usavršavanje 

učitelja. 

05. 10. 

2016. 

autobus Stručno 

usavršavanje 

učitelja PN. 

 Izrada plakata Svi učitelji 

PN, 

ravnateljica, 

defektolog. 

Dan 

neovisnosti 

Obilježavanje značajnih 

povijesnih datuma. 

08. 10.  

2016. 

škola Razvijanje 

domoljubnih 

osjećaja i ljubavi 

prema domovini. 

 Izrada plakata. Učitelj 

povijesti 

Dan sjećanja 

na žrtve 

Vukovara 

 

 

 

Spoznavanje posljedica 

rata i obilježavanje 

sjećanja na žrtve rata. 

Studeni škola Razvijanje 

domoljublja i 

izazivanje 

suosjećanja 

prema žrtvama. 

50,00 kn 

(svijeće) 

Usmeno i 

pismeno 

izražavanje, 

razgovor, 

radionice, izrada 

plakata. 

Učitelj 

povijesti, 

vjeronauka, 

geografije, 

razrednici 

predmetne 

nastave, 

knjižničarka. 
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„Interliber“-  

sajam knjiga 

Stručno usavršavanje 

učitelja PN 

studeni autobus Stručno 

usavršavanje 

Učitelja PN 

 Radionice  

 

Svi učitelji 

PN, 

ravnateljica, 

defektolog. 

Obilježavanje 

holokausta 

Spoznavanje posljedica 

rata i obilježavanje 

sjećanja na žrtve. 

siječanj škola Spoznavanje 

posljedica rata i 

obilježavanje 

sjećanja na žrtve. 

 Razgovor, 

predavanje, 

izrada plakata, 

pismeno 

istraživanje. 

Učiteljica 

povijesti, 

knjižničarka. 

Tematski dan: 

Dan Voda 

Obilježiti dan voda, 

razvijanje ekološke 

svijesti i sjecanje znanja 

o važnosti vode u 

našem životu 

ožujak Izvanučionička 

nastava u 

školskom 

dvorištu. 

Obilježiti dan 

voda, razvijanje 

ekološke svijesti i 

stjecanje znanja 

o važnosti vode 

u našem životu. 

 Izrada plakata, 

eko poruka. 

Učiteljica 

povijesti, 

knjižničarka. 

Posjet muzeju 

Kutini 

Upoznavanje s 

eksponatima i povijesti 

moslavačkog kraja 

travanj autobus Upoznavanje s 

eksponatima i 

povijesti 

moslavačkog 

kraja 

 Razgovor, 

predavanje, 

izrada plakata, 

pismeno 

izražavanje. 

Učiteljica 

povijesti, 

geografije, 

bilologije, 

likovne 

kulture 
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Posjet gradu 

Zagrebu(važne 

gradske i 

državne 

ustanove, 

botanički i 

zoološki vrt, 

muzeji) 

 

Usvojiti znamenitosti 

glavnog grada, pratiti 

razvoj i napredak 

znanosti i teh. 

travanj autobus Usvojiti 

znamenitosti 

glavnog grada, 

pratiti razvoj i 

napredak 

znanosti i teh 

200,00 kn po 

učeniku 

Razgovor, 

izrada plakata, 

pisanje izvještaja. 

Učiteljica 

povijesti, 

biologije, 

geografije. 

Međunarodni 

praznik rada 

Obilježavanje 

važnijih povijesnih 

datuma 

 

1. 5. 2017. škola Spomen na velike 

radničke 

demonstracije 

održane u 

Chicagu 1. 5. 

1886. godine. 

 Razgovor, 

izrada plakata, 

pisanje izvještaja. 

Učiteljica 

povijesti, 

knjižničarka. 

Međunarodni 

dan crvenog 

križa 

Obilježavanje 

važnijih povijesnih 

datuma 

 

8. 5. 2017 škola Počast Henryu 

Dunantu og 

utemeljitelju 

Crvenog križa. 

 Razgovor, 

predavanje, 

izrada plakata, 

istraživanje  

Učiteljica 

povijesti 

 

Dan škole Predstaviti školu kao 

kulturno prosvjetnu 

ustanovu. Poticati na 

pravilan građanski 

odgoj. 

Svibanj Školska sportska 

dvorana. 

Kulturna 

povezanost škole 

i šire društvene 

zajednice. 

 Program 

priredba, plakati, 

fotografiranje, 

snimanje, 

uređenje 

pozornice. 

Svi djelatnici 

škole. 
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Dan obitelji-

obiteljsko 

druženje 

„Živjeti u 

zdravom 

gradu“- akcija 

uz Dan zdravih 

gradova 20. 

svibnja. 

Razvijanje obiteljskih 

vrijednosti. 

Svibanj škola Poštivanje 

članova obitelji. 

 Izrada plakata, 

prezentacija. 

Svi učitelji, 

PN, 

defektolog  
G

E
O

G
R

A
F

IJ
A

 

REDOVNA 
NASTAVA 5. – 
8. RAZRED 

Upoznati učenike 
sa geo sustavom I 
ekosustavom podučja 
Europe. 
Upoznati učenike 
sa raznolikšću 
ljudskih naselja te 
objasniti važnost 
prirodno geografskih 
karakteristika. 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Sve metode i 
oblici rada u 
školi i izvan nje 

-usvojiti nastavne 
sadržaje vezane 
uz predmet 

Materijali za 
rad, 
troškovi 
izvanučionične 
nastave 

Prema pravilniku 
o načnu praćenja i 
ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 

 
 
Željka Biro 

VODA NA 
ZEMLJI – 
IZVANUČIONIČ
KA NASTAVA 

upoznati vode u okolici 
škole 

ožujak obilaskom rijeke 
i jezera u okolici 
škole te radom u 
skupinama 

utvrditi i 
primijeniti 
naučeno o vodi na 
Zemlji 

50,00 kn 
(hamer, papir i 
sl.) 

Kvaliteta i 
urednost rada 

Željka Biro 

GOST U 
RAZREDU 

pobliže upoznati Japan Prema 
mogućnosti 

na nastavnom 
satu, gost u 
razredu 

naučiti potrebno o 
Japanu kroz 
razgovor 

sok i keksi za 
gosta 

Aktivnost, 
postavljanje 
pitanja 

Željka Biro 

GOST U 
RAZREDU 

pobliže upoznati jednu 
Europsku državu 

prema 
mogućnosti 

na nastavnom 
satu, gost u 
razredu 

naučiti potrebno o 
odabranoj državi 

sok i keksi za 
gosta 

Aktivnost, 
postavljanje 
pitanja 

Željka Biro 

UPOZNAJMO 
ZAVIČAJ detaljnije upoznati 

mjesta iz okolice škole, 
razvijati ljubav prema 
zavičaju 

svibanj i lipanj samostalno 
istraživanje 
učenika, na 
nastavnim 
satima 

razvijanje ljubavi 
prema 
raznolikosti 
zavičaja te 
timskog rada 
učenika 

Potrošni 
materijal 

Aktivnost Željka Biro 

DODATNA Proširivanje Tijekom cijele Sve metode i Sadržaj redovne Potrošni Prema pravilniku Željka Biro 
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NASTAVA znanja i poticanje 
učenika na 
cjeloživotno 
učenje 

nastavne 
godine 

oblici rada  nastave obrađen 
na višoj razini te 
dodatno znanje po 
individualnim 
interesima 

materijal o načinu praćenja 
i ocjenjivanja 
učenika u 
osnovnoj školi 
Sudjelovanje na 
natjecanjima 

POKUS - 
VULKANI 

izvesti pokus o vulkanu veljača u učionici i 
školskom 
dvorištu 

vizualizirati 
vulkansku 
aktivnost 
pokusom 

30,00 
kn(materijal za 
pokus) 

Urednost, 
aktivnost 

Željka Biro 

NATJECANJA  Proširivanje znanja i 
poticanje učenika na 
sudjelovanje na 
natjecanjima 

-pripreme od 
početka 
školske godine 
veljača-svibanj 

Prema planu 
MZOŠ 
veljača-svibanj 

Provjeravanje i 
proširivanje 
znanja iz 
navedenih 
predmeta,  

Potrošni 
materijal 

Pismeno 
rješavanje 
zadataka 

 MZOŠ RH  
AZOO   
Željka Biro 
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T
Z

K
 

REDOVNA 
NASTAVA 

-osposobiti učenike za 
primjenu teorijskih i 
motoričkih znanja 
koja omogućuju 
samostalno tjelesno 
vježbanje radi veće 
kvalitete življenja i 
promicanja zdravlja kao 
najvećeg 
čimbenika svih 
ljudskih aktivnosti 

Tijekom 
nastavne 
godine  

 

-poticajno 
djelovati, 
održavati interes 
i 
motivaciju 
učenika za 
usvajanje 
teorijskih i 
motoričkih 
znanja 
i znaja o 
očuvanju 
i promicanju 
zdravlja 
različitim 
metodičko-
organizacijskim 
oblicima rada 
-primjenjivati 
Odgovarajuće 
postupke za 
dijagnosticiranje 
antropološkog 
statusa učenika 
-postići 
maksimalna 
Motorička 
postignuća i 
osobnu 
afirmaciju 

-odgoj i 
obrazovanje 
učenika o važnosti 
tjelovježbe i 
bavljenja sportom 

-prema 
mogućnostima 
škole 
osiguravati i 
poboljšavati 
materijalno-
tehničke uvjete 
za 
provedbu 
programskih 
sadržaja 

-sustavno pratiti, 
vrjednovati i 
ocjenjivati 
postignuća 
učenika u skladu s 
odredbama 
Pravilnika o 
načinu praćenja i 
ocjenjivanja 
-pratiti 
individualno 
napredovanje 
svakog učenika 
-uvid u pedagošku 
dokumentaciju 
predmetnog 
učitelja 
-izvješće učitelja, 
upoznavanje 
stručne službe i 
roditelja s 
rezultatima rada 

Zdenko 
Ohman 
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K
E

M
IJ

A
 

 
 

Projektni dan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obilježiti projektni dan, 

razviti ekološku svijest kod 

učenika 

 

 

travanj 2017. Kombinacija 

učioničke i 

terenske nastave 

 

Usvojiti znanja o 

važnosti očuvanja 

prirode, okoliša i 

planete na kojoj 

živimo 

 

Troškovi 

uredskog 

materijala  

 

PPT 

Prezentacija 

plakat 

 

 

učiteljice 
kemije 
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Dopunska 

nastava 

 

Pomoć učenicima 

slabijeg predznanja 

nastavnih sadržaja 

kemije sedmog razreda, 

koji imaju poteškoće u 

savladavanju minimuma 

nastavnih sadržaja 

kemije u osmom 

razredu. 

 

četvrtak  

 Nastava se 

izvodi u učionici. 

Aktivnosti 

učenika 

uključuju 

rješavanje 

jednostavnih 

zadataka(individ

ualno), te 

ponekad i 

pomoć pri 

rješavanju 

domaće zadaće. 

Nastava se 

izvodi jednom 

tjedno, te 

obvezatno prije 

pismene 

provjere znanja. 

 

 

Nastava je 

namijenjena 

učenicima osmih 

razreda, koji teže 

usvajaju 

nastavne 

sadržaje, koji 

nisu skloni 

samostalnom 

radu, koji uče 

neredovito i ne 

pišu samostalno 

domaće zadaće 

kod kuće.Učenici 

imaju slabiji 

interes i 

motivaciju za 

praćenje nastave. 

Nastava je 

namijenjena 

učenicima osmih 

razreda, koji teže 

usvajaju 

nastavne 

sadržaje, koji 

nisu skloni 

samostalnom 

radu, koji uče 

neredovito i ne 

pišu samostalno 

domaće zadaće 

kod kuće. 

 

 

Troškovi 

uredskog 

materijala 

 

Vrednuje se 

redovito 

pohađanje 

dopunske nastave 

i bolji interes 

učenika za 

uspješno 

savladavanje 

minimuma 

nastavnih 

sadržaja. Prati se 

uspješnost 

samostalnog 

rješavanja  

zadataka  te 

provjeravanje 

domaće zadaće. 

 

 

učiteljice 
kemije 
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Dodatna 
nastava 

Razvijanje motivacije za 

učenje kemije. 

Stjecanje  i proširivanje 

znanja kao nadogradnja 

nastavnih tema i 

sadržaja u redovnoj 

nastavi. 

Usavršavanje vještine i 

spretnosti u praktičnom 

dijelu dodatne nastave                                                         

(izvođenje pokusa). 

Razvijanje  sposobnosti 
donošenja zaključaka 
promatranjem  pokusa 

koji su potrebni za 
daljnje  rješavanje 
logičkih zadataka. 

četvrtak Nastava je 

učionička. 

Aktivnosti 

učenika 

uključuju 

izvođenje 

pokusa i 

rješavanje 

složenih  

zadataka koji su 

istovremeno i 

dobra priprema 

učenika za 

natjecanje iz 

kemije(školsko, 

županijsko,…..).  

Rješavaju se i 
zadaci koji su 

bili na 
prethodnim 
natjecanjima.   

Nastava je 

namijenjena 

učenicima  osmih 

razreda koji imaju 

poseban  interes 

za kemiju a 

ostvaruju dobre  

rezultate u 

redovnoj nastavi 

kemije.                                                              

Namjena dodatne 

nastave je 

također i 

pripremanje 

učenika za 

natjecanje iz 

kemije.  

 

Troškovi 
uredskog 
materijala. 

Vrednuje se 

redovito 

pohađanje 

dodatne nastave i 

interes učenika 

Napredak  

učenika se prati 

kroz uspješnost 

rješavanja 

složenih 

problemskih 

zadataka. Ocjena 

je opisna. Poticati 

i pripremati 

učenike  da 

sudjeluju na 

natjecanjima iz 

kemije. 

 

 

 

učiteljica 
kemije 
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4.2. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 

PREDMET AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN 
REALIZACIJE 

NAMJENA 
AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

M
L

A
D

I 
M

L
A

D
I 

N
O

V
IN

A
R

I 

9. NATJECANJE 

KREATIVNOG 

PISANJA „MOJA 

PRIČA“ 

 
 

Poticanje čitanja i 

kreativnog pisanja 

kod djece 

 

listopad 2016. 

 

- slanje radova 

poštom 

 

- poticanje čitanja 

i kreativnog 

pisanja kod djece 

 

škola/roditelji(

prijevoz do 

Kutine) 

 

-  učiteljica 

hrvatskog jezika 

 

- učiteljica 

hrvatskoga 

jezika, 

učenici, 

Knjižnica i 

čitaonica 

Kutina i 

roditelji 

 

NATJECANJE U 
ČITANJU I 
KREATIVNOSTI 
„ČITANJEM DO 
ZVIJEZDA“ 

Poticanje čitanja, 
razvijanje 
kreativnosti, likovnog 
stvaralaštva i 
informatičkih 
vještina. 

prosinac 2016. U školi. Poticanje čitanja, 
razvijanje 
kreativnosti, 
likovnog 
stvaralaštva i 
informatičkih 
vještina. 

Škola/roditelji(
prijevoz do 
škole 
domaćina) 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učiteljice 
hrvatskog 
jezika 

LIDRANO 
2017. 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti, 
novinarskog i 
radijskog 
stvaralaštva. 

siječanj/veljača 
2017.  

U školi. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti, 
novinarskog i 
radijskog 
stvaralaštva. 

Škola – prijevoz 
do škole 
domaćina. 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učenici, 
učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 

13. DRŽAVNI 
NATJEČAJ ZA 
DJECU U PISANJU I 
ILUSTRIRANJU 
VLASTITE PRIČE 

Poticanje čitanje, 
razvijanje 
kreativnosti i 
likovnog izražavanja. 

veljača/ožujak 
2017. 

Slanje radova 
poštom. 

Poticanje čitanja i 
razvijanje 
kreativnosti i 
likovnog 
izražavanja. 

Škola – prijevoz 
do škole 
domaćina. 

Zahvalnice za 
sudjelovanje i 
nagrade. 

Učenici, 
učiteljice 
hrvatskog 
jezika i učitelj 
likovne 
kulture. 
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POSJET „RADIO 
MOSLAVINI“ U 
KUTINU I 
UREDNIŠTVU 
„MOSLAVAČKOG 
LISTA“ 

Razvijanje 
novinarskog 
izražavanja, 
upoznavanje s 
radijskim studijem i 
radiopostajom 
(nastanak radijskog 
programa). 

ožujak/travanj 
2017. 

Odlazak u 
Kutinu. 

Razvijanje 
novinarskog 
izražavanja, 
upoznavanje s 
radijskim 
studijem i 
radiopostajom 
(nastanak 
radijskog 
programa). 

Škola/roditelji 
prijevoz do 
Kutine. 

Sudjelovanje u 
radijskom 
programu. 

Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika. 

 

DANI OTVORENIH 
VRATA HRT-a 

Upoznavanje s 
nastankom radijskog i 
televizijskog 
programa. 

Prema 
rasporedu 
objavljenom na 
mreži. 

Odlazak u 
Zagreb. 

Upoznavanje s 
nastankom 
radijskog i 
televizijskog 
programa. 

Škola/roditelji 
– prijevoz do 
Zagreba. 

 Učiteljice 
hrvatskog 
jezika. 

 

DANI OTVORENIH 
VRATA HAZU-a 

Razvijanje svijesti o 
hrvatskom slikarstvu, 
kiparstvu, arhitekturi, 
književnosti i jeziku – 
Bašćanska ploča, 
razgled stalnog 
postava 

Prema 
rasporedu na 
mrežnoj 
stranici – 
travanj 2017. 

Odlazak u 
Zagreb. 

Razvijanje svijesti 
o hrvatskom 
slikarstvu, 
kiparstvu, 
arhitekturi, 
književnosti i 
jeziku – Bašćanska 
ploča, razgled 
stalnog postava 

Škola/roditelji 
– prijevoz do 
Zagreba. 

 Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika i učitelj 
likovne 
kulture. 

 

KNJIŽEVNI 
SUSRET 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti i odnosa  
poštovanja prema 
književnosti , likovnoj 
i glazbenoj 
umjetnosti. 

Tijekom 
školske godine. 

U školi. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti i 
odnosa  
poštovanja prema 
književnosti , 
likovnoj i 
glazbenoj 
umjetnosti. 

Knjige.  Učiteljice 
hrvatskoga 
jezika, 
književnik/ic
a, učitelj 
likovne 
kulture, 
učiteljica 
glazbene 
kulture, 
knjižničarka. 
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OBJAVLJIVANJE 
LITERARNIH I 
LIKOVNIH 
RADOVA U 
MODROJ LASTI 

Razvijanje čitalačke 
pismenosti i 
kreativnog 
izražavanja. 

Tijekom 
školske godine. 

U školi.. Razvijanje 
čitalačke 
pismenosti i 
kreativnog 
izražavanja. 

   

V
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IZRADA MASKI ZA 
MASKENBAL 

Poticanje učenika da 
sami rješavaju likovni 
problem 

Veljača Izrada maski 
pomoću balona, 
ljepila i starog 
papira 

Razvoj fine 
motorike, poticanje 
mašte 

Baloni, tempere, 
ljepilo 

Originalnost izvedbe, 
odnos prema radu, 
urednost i kvaliteta 

Ivan Risek 

IZRADA PLAKATA I 
POKLONA ZA 
VALENTINOVO 

Poticanje likovnog 
stvaralaštva i 
solidarnosti 

Veljača Izrada plakata sa 
motivima vezanim 
uz valentinovo, 
izrada malih 
poklona kao znak 
pažnje 

Naučiti izraziti 
osjećaje, ponoviti 
povijesne podatke 
uz sv. Valentina 

Kolaž-papir, 
hamer-papir, 
ukrasne trakice, 
škare, ljepilo 

Originalnost izvedbe, 
urednost 

Ivan Risek 

IZRADA PLAKATA 
ZA DAN VODA 

Razviti želju za likovnim 
izražavanjem 

Ožujak Izrada plakata 
temperama i 
vodenim bojama 

Shvaćanje važnosti 
vode i štednje vode, 
te smanjenje 
onečišćenja pitke 
vode 

Papir, tempere, 
vodene boje 

Izvršenost zadatka Ivan Risek 

BOJENJE PISANICA Razviti kritički i 
samokritički odnos 
prema radu, 
pospješivanje fine 
motorike 

Travanj Kolaž, tempere Stvaranje osjećaja 
zajedništva, 
upoznavanje sa 
običajim vezanim uz 
uskrs 

Papir, kolaž-
papir, tempere 

Originalnost, 
tehnička izvedba 

Ivan Risek 

LIKOVNA 
RADIONICA 5. – 8. R. 

Likovni izričaj na 
motivaciju prirodnog 
okruženja 

Travanj Izvanučionička 
nastava – školsko 
dvorište 

Likovni izričaj na 
motivaciju 
prirodnog okruženja 

 Zalaganje i praktični 
rad 

Ivan Risek 

UREĐENJE 
EKSTERIJERA 
ŠKOLE - 
OSLIKAVANJE 
GRAFITA NA ZIDU 
GARAŽE U 
ŠKOLSKOM 
DVORUŠTU 

Razvijanje estetske 
osjetljivosti 

Travanj - lipanj Bojanje bojama za 
beton 

Poticanje na 
zajedništvo, 
uređenje 
zajedničkog 
prostora 

Boje za beton, 
kistovi 

Tehnička izvedba, 
urednost 

Ivan Risek 

IZRADA 
DEKORACIJA ZA 
DAN ŠKOLE 

Razvijati urednost, 
pažnju i samostalnost u 
radu 

Predstaviti školu kao 
kulturno- prosvjetnu 
ustanovu 

Svibanj Kolaž, tempere, 
vodene boje, 
stiropor 

Razvijanje osjećaja 
pripadnosti školi i 
lokalnoj zajednici 

Stiropor, kolaž-
papir, tempere, 
vodene boje 

Kvaliteta, tehnička 
izvedba 

Ivan Risek 
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UVJEŽBAVANJE -razvijanje ritma 
Na glazbu 
-razvijanje 
Samopouzdanja 
-sloboda pokreta 

-tijekom cijele 
Školske godine 

--slušanje glazbe 
-gledanje plesnih 
Skupina 
-plesne igre 
-dramatizacija 
Pokreta 

- izražavanje 
Osjećaja pokretom 
-oslobađanje 
Straha od javnog 
Nastupa 

-materijal za 
Izradu kostima 

-prezentacija rada 
Na školskim 
Priredbama 

Marija Basarić 

BOŽIĆNA 
SVEČANOST 

Svladavanje i 
usavršavanje 
koordinacije pokreta 
kao plesnog i ritamskog 
izraza – nastupi u 
javnosti  

Prosinac Škola Učenici će smišljati i 
primjenjivati 
različite 
koreografijske 
odluke, 
Prikupljati glazbene 
predloške. 

Izrada kostima Javni nastup Marija Basarić 

MASKENBAL Svladavanje i 
usavršavanje 
koordinacije pokreta – 
nastupi u javnosti 

Veljača Škola Učenici će smišljati i 
primjenjivati 
različite 
koreografijske 
odluke, 
Smišljati kako će 
izgledati kostimi za 
pojedini nastup 

Izrada kostima Javni nastup Marija Basarić 

DAN ŠKOLE ILI 
ZAVRŠNA PRIREDBA 

Svladavanje i 
usavršavanje 
koordinacije pokreta 
kao plesnog i ritamskog 
izraza – nastupi u 
javnosti 

Svibanj ili lipanj Škola Učenici će smišljati i 
primjenjivati 
različite 
koreografijske 
odluke, Prikupljati 
glazbene predloške.  

Izrada kostima Javni nastup Marija Basarić 

M
L

A
D

I 
N

IJ
E

M
C
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UVJEŽBAVANJA I 
PRIPREME 

- razvijanje Literarnih i 
Jezičnih Sposobnosti, 
Razvoj izražajnih 
Mogućnosti Učenika 

-tijekom cijele 
Školske godine 

-osmišljavanje 
Novih i/ili 
Uvježbavanje 
Postojećih 
Dramskih tekstova 
Te izvođenje 
Predstave 

-razvoj učenikova 
Stvaralaštva i 
Komunikacijskih 
Sposobnosti. 
-priprema za javni 
Nastup. 

- troškovi izrade 
Rekvizita 
Potrebnih za 
Predstavu 

- uspješnost Izvedbe 
-razgovor s 
Učenicima nakon 
Izvedbe 
- komentari i 
Dojmovi gledatelja 

Adriana 
Pavlinić  
Tomšić 

OBILJEŽAVANJE 
POČETKA ŠKOLSKE 
GODINE 

Upoznavanje sa 
kulturom i civilizacijom 

Prvi tjedan 
nastave 

Slatkišima u tuljcu 
(Zückertüte) 
obilježiti početak 

školske godine 

Pobuditi motivaciju 
za izborni predmet, 
učiti o kulturi i 

civilizaciji 

Slatkiši za djecu Razgovor o kulturi i 
civilizaciji 
njemačkog govornog 

područja 

Adriana 
Pavlinić 
Tomšić 

OBILJEŽAVANJE 
DANA SV. NIKOLE 

Obilježiti blagdan sv. 
Nikole 

Prosinac Pjevanje pjesmica, 
recitacije 

Darivanje djece i 
motivacija za rad 

Slatkiši za djecu Poznavanje 
prigodnih pjesmica i 
recitacija 

Adriana 
Pavlinić 

SUDJELOVANJE U 
BOŽIĆNOJ PRIREDBI 

Obilježiti božić i kraj 
polugodišta 

Prosinac Ples i 
dramatizacija 
pjesme 

Druženje roditelja i 
djece, pokazivanje 
naučenog 

Izrada kostima Poznavanje 
prigodnih pjesmica i 
recitacija 

Adriana 
Pavlinić 
Tomšić 
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USKRS Obilježiti blagdan uskrs Ožujak Pjesmice i 
recitacije 

Upoznati kulturu 
njem govornog 
područja 

Potrošni 
materijal 

Poznavanje 
prigodnih pjesmica i 
recitacija 

Adriana 
Pavlinić 
Tomšić 

SUDJELOVANJE U 
PRIREDBI ZA DAN 
ŠKOLE 

Obilježiti dan škole Svibanj Igrokaz Odabirom igrokaza 
upozoravamo na 
ekološke probleme i 
važnost učenja 
stranih jezika 

Izrada kostima Poznavanje 
odabranog teksta 

Adriana 
Pavlinić 
Tomšić 

ŠK
O

L
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I 
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O
R

T
SK

I 
K

L
U

B
 NOGOMET, 

KOŠARKA, 
RUKOMET 
ODBOJKA, 
ATLETIKA 
STOLNI TENIS 
(DJEČACI I 
DJEVOJČICE) 

-osposobiti Učenike za 
Svladavanje i Primjenu 
Tehničkih i Taktičkih 
zahtjeva Igre 
-usmjeravati Učenike 
prema Sportu 
-razvijati Pozitivne 
osobine Ličnosti 

-tijekom 
nastavne 
Godine  
-natjecanja 
prema 
Rasporedu 
udruge 
Za sport 
*tenis, nogomet, 
rukomet, 
odbojka košarka 
– 11, 12. mjesec 

- poticati interes i 
Motivaciju Učenika 
za 
Usvajanje tehnike, 
Taktike i sportskih 
Pravila u skladu s 
Individualnim 
Mogućnostima 
Svakog učenika 
-poučavati na 
Temelju 
Antropoloških 
Karakteristika 
Uzrasta i spola 

-uvoditi učenike u 
Sustav natjecanja 
Kako bi zadovoljili 
Potrebu osobne 
Afirmacije u 
Skupini 

Učenici i učenice 
Postaju članovi 
Šsk, sudjeluju na 
Natjecanjima u 
Školi i izvan nje 

-osiguravati i 
Poboljšavati 
Materijalno 
Tehničke uvjete 
za Provedbu ina 
-troškovi odlaska 
Na natjecanja 

-pratiti Individualni 
Napredak svakog 
Učenika 
- ostvarenost 
Planiranog, uspjeh 
Na natjecanjima, 
Usmjeravanje 
Učenika u Sportske 
klubove 
-zadovoljstvo 
Učitelja i učenika 
-upoznavanje 
Stručne 
Službe(izvješća) i 

Roditelja (javna 
Pohvala učenika) s 
Rezultatima rada 
-ostvariti Partnerske 
Odnose s Roditeljima 
i Uključiti ih u 
Sportske 
Aktivnosti 

Zdenko Ohman 

U
Č
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N
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K
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C
V

JE
Ć

A
R

I 

EKO UREĐENJE 
ŽIVOTNE I RADNE 
OKOLINE 

Osvještavanje učenika 
za eko ponašanje 

Kroz cijelu 
godinu 

Okoliš škole Uključenje učenika u 
estetsko – ekološko 
uređenje životne i 
radne zajednice 

 Urednost i marljivost Dajana 
Kurtović 

SAKUPLJANJE 
STAROG PAPIRA 

Osvještavanje učenika o 
važnosti recikliranja 
papira 

Kroz cijelu 
godinu 

Škola Osvještavanje 
učenika o važnosti 
recikliranja papira 

 Nagrada razredu koji 
je skupio najviše 
papira 

Dajana 
Kurtović 

SADNJA CVIJEĆA Razvijanje radnih 
navika, uljepšavanje 
okoliša 
 

Kroz cijelu 
godinu 

Škola i školski 
okoliš 

Razvijanje radnih 
navika, uljepšavanje 
okoliša 

Sadnice cvijeća Urednost i marljivost Dajana 
Kurtović 
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KNJIŽNICA 
SJEMENJA 

Upoznati učenike, 
roditelje i učitelje o 
važnosti i iznačaju 
očuvanja starih sorta 
voća i bilja 

Kroz cijelu 
godinu 

 
Školski vrt 

 
Povećanje ekološke 
osviještenosti i 
očuvanju vrsta 

 
Materijal 
potreban za 
obrađivanje 
zemlje 

 
Predavanja za 
roditelje, skupljanje 
sjemenja za 
knjižnički fond  

 
Udruga ZMAG, 
Dajana 
Kurtović, Sanja 
Marčec 

 
ZADRUGA U ŠKOLI - 
EDUKACIJA 

 
Putem predavanja 
upoznati druge sa 
iskustvom naših vodtelja 
i učenika zadrugara i 
promovirati ideju 
zadrugarstva u školama.  

 
Kroz cijelu 
godinu 

 
Škola, dogovoreni 
prostori u Gradu 
Kutini 

 
Širiti ideju 
zadrugarstva. 

 
Potrošni 
materijal, 
prijevoz. 

 
Javno izlaganje i 
prenošenje iskustava 
drugima. 

POU Kutina, 
voditelji 
školske 
Zadruge 

V
JE

R
O

N
A

U
Č

N
A

 
SK

U
P
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A

 

 
PRIPREME 

- stjecanje Dodatnih 
znanja iz Vjeronauka 
(zadana tema) 
-priprema za 
Sudjelovanje na 
Natjecanju – 
Međuškolsko, 

Nadbiskupijsko, 
Nacionalno) 
-obilježavanje Važnijih 
Kršćanskih Katoličkih 
Blagdana u Školskoj 
godini (panoi, posjet 
Groblju, advent) 

-tijekom 
nastavne 
Godine 

-rad u učionici 
-terenski rad 
-individualizirani 
Rad, suradnički 
Rad, timski rad 

- stjecanje Dodatnih 
znanja iz 
Vjeronauka 

-nastavna 
Sredstva i 
Pomagala 
-troškovi 
odlazaka 
Na natjecanja 
-materijali za rad 

-sustavno Praćenje 
-rezultati Ostvareni 
na 
Natjecanjima 

Alen Jakobović 

Č
E

ŠK
I 
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  LIDRANO, SMOTRA 

ČEŠKOG DJEČJEG 

KAZALIŠTA I 

RECITATORA – 

DOLJANI 

Razvijanje ljubavi prema 

češkom jeziku i kulturi 

Siječanj Školski automobil 

ili autobus 

Usavršavanje 

izgovora i naglaska 

u izvornom 

jezičnom okruženju. 

Usavršavanje 

prijevoda. 

Troškovi 

prijevoza na 

natjecanje 

Javni nastup Dana Stakor, 

roditelji 

SL
O
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A

Č
K

I 
JE

Z
IK

 I
 

K
U

L
T

U
R

A
 

PROJEKT – 

VÝZNAMNÍ SLOVÁCI  

V CHORVÁTSKEJ 

VEDE A KULTÚRE 

 

Upoznati istaknute 

slovake u hrvatskoj 

znanosti i kulturi 

Svibanj i lipanj U učionici, pomoću 

udžbenika, 

računala i 

interneta te 

dodatne literature 

i materijala 

Naučiti koji su to te 

osnovne podatke o 

istaknutim 

slovacima u 

hrvatskoj znanosti i 

kulturi te poticanje 

učenika na 

istraživanje i timski 

50,00 kn 

(papiri, karton te 

ispis fotografija 

za „knjigu“) 

Izrada kratke knjige Jelena 

Dejanović 

učenici  
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rad 

PROJEKT – 

„KVAPKY“ 

Izrada literarnih te 

likovnih djela na 

slovačkom jeziku te 

njihova objava u zbirci 

„kvapky“ 

Prvo obrazovno 

razdoblje 

U učionici uz 

pomoć literature i 

rječnika 

Poticanje učenika na 

stvaralaštvo na 

slovačkom jeziku,  

Savez slovaka Objava odabranih 

radova u zbirci 

„kvapky“ 

Jelena 

Dejanović, 

učenici  

IN
F

O
R

M
A

T
IČ

A
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DAN ŠKOLE Predstaviti školu u 

digitalnom obliku te 

dokumentirati popratne 

aktivnosti 

Svibanj Škola, školska 

dvorana 

Praktičnim radom 

vježbati korištenje 

digitalne opreme 

(laptop, projektor, 

fotoaparat) 

Potrošni 

materijal 

Prezentacija 

digitalnog uratka te 

uređivanje internet 

stranice škole od 

prikupljenog 

materijala 

Željka Biro, 

učenici  

IZRADA FOTO-

GALERIJA ZA 

INTERNET 

STRANICU ŠKOLE 

Fotografirati školu i 

okoliš te izraditi foto-

galerije na internet 

stranici 

Listopad, 

prosinac, travanj, 

lipanj 

U školskom 

dvorištu i u 

informatičkoj 

učionici 

Vježbati korištenje 

digitalnog 

fotoaparata, 

računala  

Potrošni 

materijal 

Objava najboljih 

fotografija na 

internet stranicama 

škole 

Učenici 

Željka Biro 

D
JE

Č
JI

 F
O

R
U
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RADIONICE O 

KONVENCIJI O 

PRAVIMA DJETETA 

Upoznati se s 

konvencijom kako bi 

znali poštivati svoja i 

tuđa prava. 

Rujan Radionice u 

učionici 

Upoznavajući članke 

konvencije o 

pravima djeteta 

naučiti  koja prava i 

s tim u vezi dužnosti 

imaju djeca 

Papiri u boji, 

hameri za 

plakate, škarice, 

ljepila, flomasteri 

(oko 100 kn) 

Plakati, 

dramatizacije 

Učiteljica 

DAN IGARA U 

DJEČJEM TJEDNU 

Naučiti zašto je važno 

obilježavati prava 

djeteta u dječjem tjednu 

Listopad Igre znanja i 

vještina u 

školskom dvorištu 

i dvorani škole 

U konkretnom 

suživotu i igri 

razvijati toleranciju i 

međusobno 

poštivanje 

Oko 200 kn za 

prigodne poklone 

i materijale za 

igre 

Foto strip, 

evaluacijski listići 

Učiteljica 

POSJETA 

GRADONAČELNIKU 

U DJEČJEM TJEDNU 

Izreći koje su potrebe 

djece banove jaruge  

Listopad Osobni automobil 

učiteljice 

Uključiti se aktivno 

u rješavanje 

problema djece na 

nivou grada. Znati 

sažeto i 

argumentirano 

objasniti probleme i 

načine mogućeg 

uključivanja djece u 

Oko 30 kn za 

gorivo 

Foto plakat, izvješće Voditeljica i 2 

predstavnika 

DF 

ravnateljica, 

gradonačelnik 

Kutine 
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njihovo rjšavanje 

DAN KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA, 

20. 11. 

- RADIONICE ZA SVE 

UČENIKE ŠKOLE I 

KVIZ O PRAVIMA 

DJETETA 

Obilježiti dan konvencije 

o pravima djete-ta 

različitim javnim aktiv-

nostima i plakatima. 

Studeni Osobni automobil 

učiteljice 

Širiti znanje o 

pravima djeteta 

među svim 

učenicima škole i 

odraslima 

Za gorivo za 

osobni automobil 

za radionice po 

pš (oko 100 kn) 

Evaluacijski listići za 

održane radionice, 

foto – događajnica, 

plakati, listići 

Učiteljica 

RADIONICE O 

ČLANCIMA 

KONVENCIJE O 

PRAVIMA DJETETA 

Detaljno ilustrirati svaki 

članak konvencije 

primjerima iz života. 

Siječanj Radionice u 

učionici 

Upoznavanje prava 

djeteta i s tim u vezi 

i zaduženja. 

--------------------- Ilustracije, strip 

priče, foto – plakati 

Učiteljica 

PRIPREME 

PRIGODNE 

DRAMSKE IGRE I 

MONOLOGA S 

TEMOM O PRAVIMA 

DJETETA ZA 

LIDRANO 

Razvijati dramske 

sposobnosti i scenski 

nastup. 

Siječanj Školskim 

autobusom (ili 

ovisno da li ćemo 

proći gradsku 

smotru lidrana 

2012.) 

Sudjelovati na 

smotri dječjeg 

dramskog, 

literarnog i 

novinarskog 

stvaralaštva 

Oko 200 kn za 

kostime 

Nastup pred djecom 

školske  

Dobi i 

povjerenstvom za 

lidrano 2012. 

Učiteljica, 

ravnateljica 

 

RADIONICE O 

NENASILNOM 

RJEŠAVANJU 

SUKOBA, RAZVOJU 

MEĐUNARODNOG 

MIRA I 

TOLERANCIJE MEĐU 

LJUDIMA 

Znati nenasilno rješavati 

sukobe i druge 

probleme, poštivati 

različitost i suradnju sa 

svima 

Veljača / ožujak Radionice u 

učionici 

Primjena naučenog 

u svakodnevnom 

životu. 

Hamer, papiri u 

boji, tiskani 

materijali, listići, 

flomasteri, 

ljepilo, škarice 

(oko 100 kn) 

Plakati, kviz znanja, 

pripovijetke, 

dramatizacija 

Učiteljica,  

Učenici članovi 

DF 

 

ZABAVNI SADRŽAJI  

I DRAMSKE IGRE S 

TEMOM PRAVA 

DJETETA 

Na zabavan način učiti o 

pravima djeteta 

Travanj Radionice u 

učionici i dvorani 

škole 

Uvježbavanje 

životnih situacija 

kroz igranje uloga i 

druge dramske igre.  

Razvijanje 

motoričkih 

sposobnosti  i 

korektnog sportskog 

ponašanja u 

sportskim igrama 

----------------------

- 

Plakati, foto – 

događajnica, 

prigodne 

pripovijetke 

Učiteljica, 

učenici DF 

 

SUSRETI DJEČJIH Prikaz najboljih Travanj Radionice i Razvijati Oko 400 kuna po Foto – izložba, Savez DND, 
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FORUMA NA NIVOU 

DRŽAVE 

radionica o siromaštvu 

djece svijeta i aktivnom 

angažiranju sve djece 

prezentacije, 

prijevoz vlakom i 

autobusom 

(najvjerovatnije u 

selcu) 

međusobnu 

komunikaciju i 

međusobno 

razmjenivati 

iskustva 

učeniku 

(uglavnom 

plaćaju sami 

učenici) 

plakati učiteljica 

 

E
K

O
L

O
Z

I 

EKO UREĐENJE 
ŽIVOTNE I RADNE 
OKOLINE  

Osvještavanje učenika 
za eko ponašanje  

Kroz cijelu 
godinu  

Okoliš škole  Uključenje učenika u 
estetsko - ekološko 
uređenje životne i 
radne zajednice  

 Opisno praćenje 
sudjelovanja i 
zainteresiranosti 
učenika, povremena 
izložba radova na 
panoima za ostale 
učenike viših 
razreda 

Dajana 
Kurtović 

SAKUPLJANJE 
STAROG PAPIRA  

Osvještavanje učenika o 
važnosti recikliranja 
papira  

Kroz cijelu 
godinu  

 
Škola  

Osvještavanje 
učenika o važnosti 
recikliranja papira  

 Nagrada razredu koji 
je skupio najviše 
papira 

 
Dajana 
Kurtović 

SADNJA CVIJEĆA  Razvijanje radnih 

navika, uljepšavanje 
okoliša  

Kroz cijelu 

godinu  

 

Škola i školski 
okoliš  

Razvijanje radnih 

navika, uljepšavanje 
okoliša  

Sadnice cvijeća, 

zemlja 

Urednost i marljivost   

Dajana 
Kurtović 

PROJEKT 
“PREBROJAVANJE 

RODA” 

Osvještavanje učenika 
za eko ponašanje i 

poticanje učenika na 
zaštitu životinja 

 
Svibanj-srpanj 

 
Banova Jaruga 

 
Osvještavanje 

učenika o važnosti 
zaštite životinja i 
njihovih nastambi 

  
Urednost i marljivost 

 
Dajana 

Kurtović 

PROJEKT 
“PREBROJAVANJE 

KOCKAVICA” 

Osvještavanje učenika 
za eko ponašanje i 

poticanje učenika na 
zaštitu ugroženih biljnih 
vrsta 

 
Ožujak-travanj 

 
PŠ Međurić 

 
Osvještavanje 

učenika o važnosti 
zaštite biljaka 

 
Prijevoz učenika 

do PŠ Međurić 

 
Urednost i marljivost 

 
Dajana 

Kurtović 

PROJEKT 

“ŠKOLSKI VRT I 

KNJIŽNICA 

SJEMENA” 

 
 

 

 

 

 
 

 

Osvještavanje učenika za 

eko ponašanje i poticanje 

učenika na zaštitu I uzgoj 

biljnih vrsta za prehranu. 

Sakupljanje sjemena. 
 

Suradnja s udrugom 

ZMAG – Zagreb 

 

Suradnja s lokalnim 
proizvođačima hrane I 

sjemena. 

Kroz cijelu 

godinu 

Škola i školski 

okoliš 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Osvještavanje 

učenika o važnosti 

zaštite biljaka 

Prijevoz učenika 

do PŠ Međurić 

Urednost i marljivost  

Dajana 

Kurtović, prof. 
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PŠ Međurić 

(OPG Puškarić- 

Kaniška Iva) 

 

SURADNJA S 

JAVNOM 

USTANOVOM ZA 

UPRAVLJANJE 
ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM 

VRIJEDNOSTIMA 

SMŽ 

Osvještavanje učenika za 

eko ponašanje i poticanje 

učenika na zaštitu biljaka 

i životinja 

Kroz cijelu 

godinu 

 Osvještavanje 

učenika o važnosti 

zaštite biljaka, 

životinja i njihovih 
nastambi 

Potrošni materijal Urednost i marljivost Dajana 

Kurtović, prof. 

 

Čuvari prirode i 
rendžeri iz 

javne ustanove 

D
R

A
M

SK
A

 
SK

U
P

IN
A

 

RADIONICE I 

UVJEŽBAVANJE 

DRAMSKIH DJELA 

S UČENICIMA. 
PRIPREMA ZA 

NATJECANJA. 

 

LIDRANO 2017. 

 
 

 

POSJET 

KAZALIŠTU ILI 

KINU U ZAGREBU 

Razvijanje 

komunikacijskih vještina i 

kreativnosti učenika. 

 
 

Sudjelovanje na 

natjecanju. 

 

 
Posjet kazalištu, 

upoznavanje sa kazlišnim 

životom. 

 

 

Kroz cijelu 

godinu 

 

 
 

 

 

VELJAČA 

 
 

 

TRAVANJ 

 

Vježbe i radionice s 

učenicima 

predmetne nastave u 

MŠ 

Dramska skupina 

namijenjena je 

učenicima predmetne 

nastave, bez obzira na 
prethodno iskustvo. 

Ciljana skupina su 

učenici koji žele 

razvijati svoje 

samopouzdanje te 
vještinu scenskog 

nastupa. 

 

Materijali za 

potrebe scenskog 

nastupa i ispisa 

materijala – oko 
400 kn. 

 

 

Troškovi 

putovanja i 
ulaznica (ovisi o 

borju polaznika) 

Dramske predstave 

 

Evaluacijski upitnici 

za sudionike skupine  
 

 

Izvješće za 

nastavničko vijeće. 

 

Sandra Neralić 

 

Sanja Pahel 

K
N

JI
Ž

N
IČ

A
R

I 

MALA 

PRIČAONICA 

PRIČA 

Upoznavanje s 

knjižnicom, knjižničnom 

građom primjerenom 
našim učenicima, 

upoznavanje osnovanih 

djela dječje književnosti. 

Svaki petak 

tijekom prvog 

polugodišta 

Radionice i 

pričaonice za 

učenike 1. razreda. 

Aktivnost je 

namijenjena 

učenicima 1. razreda. 

Potrošni materijal. Promatranje 

interakcije učenika 

tijekom aktivnosti, 
opservacija, usmena 

provjera, likovni I 

literarni radovi. 

 

NAŠ BOŽIĆ Njegovanje tradicije 

Božića . Razvijanje 
humanitarnih vrednota 

kod učenika. 

Od listopada do 

prosinca 2016. 

Najava radionica, 

upoznavanje s 
projektom I podjela 

aktivnosti.   

Aktivnost je 

namijenjena svim 
učenicima naše škole. 

Suradnja svih na 

zajedničkom 

projektu. 

Potrošni materijal. 

cca 300,00kn  

Izložba I prodaja 

napravljenoga 

Svi učenici, 

knjižničaraka, 
učitelj likovne 

kulture, 

učiteljice RN, 

pedagogica, 

razrednici 
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PLES PISANJA  Razvijati grubu I finu 
koordinaciju, poboljšavati 

koncentraciju, razvijati 

kreativnost I užitak pri 

pisanju, razvijati 

samopouzdanje I 
samopoštovanje. 

Tijekom školske 
godine. 

Radionicu za vijeme 
čekanja autobusa. 

Aktivnost je 
namijenjena 

učenicima RN i 

učenicima PN koji 

imaju problema s 

lijepim i urednim 
pisanjem. 

Potrošni materijal. Test pokreta pisanja – 
inicijalni I završni I 

evaluacijska lista 

osobnog zadovoljstva 

ispitanika. 

Knjižničarka, 
učiteljice RN. 

FESTIVAL 
ČITANJA 

Razvijati naviku čitanja I 
svijest o važnosti te 

sposobnosti. 

Tijekom školske 
godine 

Najava projekta I 
aktivnosti, 

prikupljanje 

podataka o 

sudionicima, 

dogovor o 
održavnju 

aktivnosti. 

Aktivnost je 
namijenjena svim 

učenicima škole. 

Potrošni materijal. Evalucijska lista 
prosudbene komisije I 

osobnog zadovoljstva 

ispitanika. 

Knjižničarka, 
pedagogica 

RAZMJENA 
STRANIČNIKA – 

BOOKMARKERA 

 

2016. - ISLM 

BOOKMARK 
EXCHANGE 

PROJECT 

Razvijati kod učenika 
pozitivan odnos prema 

knjigama I čitanju. 

rujan - prosinac Najava projekta, 
dogovor I podjela 

aktivnosti. Prijava, 

izrada straničnika I 

razmjena, 

upoznavanje s 
kulturom , religijom 

I povijesnim 

znamenitostima 

škole-partnera, 

izložba pristiglih 
straničnika tijekom 

Mjeseca školskih 

knjižnica 

Doživjeti kulturnu 
baštinu kao neiscrpan 

izvor kreativnosti, 

suradnja učenika na 

zajedničkom 

projektu. 
Aktivnost je 

namijenjena 

učenicima 6. r. i 

pridruženim 

članovima DF 
Banova Jaruga (5.-8.) 

– DND Kutina  

Potrošni materijal 
i poštanski 

troškovi 

cca 250,00kn 

 

Izrada plakata I 
izložba . 

Knjižničarka i 
pedagoginja. 

ČITAMO MI, U 

OBITELJI SVI! 

Razvijati kod učenika I 

članova njihovih obitelji 

pozitivan odnost prema 

knjigama I čitanju. 

Tijekom školske 

godine. 

Najava projekta, 

dogovor oko 

rasporeda “šetanja” 

naprtnjače. 

Aktivnost je 

namijenjena 

učenicima trećih 

razreda OŠ. 

Cijena jedne 

naprtnjače . 

Izložba listića nakon 

pročitanih knjiga. 

Knjižničarka i 

učiteljice trećih 

razreda. 

RAZLIČITI 

KVIZOVI I 

NATJECANJA S 

CILJEM 

POTICANJA 
ČITANJA 

(NACIONALNI 

KVIZ ZA 

Razvijati kod učenika 

pozitivan odnost prema 

knjigama I čitanju. 

Tijekom školske 

godine. 

Obavijset o kvizu ili 

natjecanju, 

pripremanje 

sudionika. 

Aktivnosti su 

namijenjene svim 

učenicima škole. 

Knjige. Rezultati nakon 

natjecanja ili kviza. 

Knjižničarka, 

učiteljice RN, 

učiteljice 

hrvatskog 

jezika 
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POTICANJE 
ČITANJA, 

ČITANJEM DO 

ZVIJEZDA, 

NATJECANJE U 

ČITANJU NAGLAS, 
LEKTIRA U 

RAZREDA, 

PROČITAO SAM U 

MODROJ 

LASTI/SMIBU/ 
MOM PLANETU…) 

MEĐUNARODNI 
DAN ZAŠTITE 
OZONSKOG 
OMOTAČA – 16.9. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN MIRA - 21.9. 
 
SVJETSKI DAN SRCA 

– 27.9. 

Obilježavanje obljetnica, 
prisjećanje, poticanje 
svijesti, razvoj opće 
kulture 

R 
 

U 
 
J 
 

A 
 

N 

Izražavanje, 
promatranje, 
kreativne likovne i 
jezične radionice, 
izrada prigodnih 
plakata 

Poticanje 
stvaralaštva i 
zajedništva, 
edukacija, društveni 
rad 

Potrošni 
materijal 
 
 
 
 
 
 
 
Troškovi 
putovanja i 
ulaznica (ovisi o 
borju polaznika) 

Izlaganje učeničkih 
radova 
 
 
 
 
 
Izvješće za 
nastavničko vijeće 

Sandra Neralić, 
učenici, 
stručna 
suradnica 
Sanja Pahel i  
učitelji 

SVJETSKI DAN 
VEGETARIJANSTVA 
– 1.10. 
 
POČETAK 
MEĐUNARDONOG 
MJESECA ŠKOLSKIH 
KNJIŽNICA – 1.10. 
 
SVJETKSI DAN 

ZAŠTITE ŽIVOTINJA 
– 4.10. 
 
SVJETSKI DAN 
UČITELJA – 5.10. 
 
DAN NEOVISNOSTI – 
8.10. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN BIJELOG ŠTAPA 

L 
 
I 
 

S 
 

T 
 

O 
 

P 
 

A 
 

D 
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– 15.10. 
 
OBILJEŽAVANJE 
UVOĐENJA 
HRVATSKOGA 
JEZIKA KAO 
SLUŽBENOG JEZIKA 
U HRVARSKOJ – 
23.10. 
 
DAN UJEDNINJENIH 
NARODA – 29.10. 
 
NATJECANJE U 
ČITANJU NAGLAS – 
SISAK 
 
SVJETSKI DAN 

IZUMITELJA – 9.11. 
 
INTERLIBER – 10. – 
15.11. 
 
DAN SJEĆANJA NA 
ŽRTVU VUKOVARA – 
18.11. 
 
DAN PRAVA 
DJETETA – 20.11. 
 
DAN HRVATSKOG 
KAZALIŠTA – 24.11. 
 

S 
 

T 
 

U 

 
D 
 

E 
 

N 
 
I 

SVJETSKI DAN 
BORBE PROTIV 
AIDS-A – 1.12. 
 

MEĐUNARODNI 
DAN PLANINA – 
11.12. 
 
 

P 
R 
O 
S 

I 
N 
A 
C 

DAN 
MEĐUNARODNOG 

S 
I 
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PRIZNANJA – 15.1. 
DAN PISMENOSTI U 
OBITELJI – 27.1. 

J 
E 
Č 
A 
NJ 

MEĐUNARODNI 
DAN ZAŠTITE 
MOČVARA – 2.2. 
 
VALENTINOVO – 
14.2. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN MATERINSKOG 
JEZIKA – 21.2. 
 
DAN NACIONALNE I 
SVEUČILIŠNE 

KNJIŽNICE – 22.2. 

V 
 

E 
 

LJ 
 

A 
 

Č 
 

A 

SVJETSKI DAN 
MOLITVE – 5.3. 
 

MEĐUNARODNI 
DAN ŽENA – 8.3. 
 
DANI HRVATSKOGA 
JEZIKA – 11.-17.3. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN RIJEKA – 20.3. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN KAZALIŠTA ZA 
DJECU – 20.3. 
 
SVJETSKI DAN 
POEZIJE – 21.3. 

 
SVJETSKI DAN 
KAZALIŠTA – 27.3. 

O 
 

Ž 

 
U 
 
J 
 

A 
 

K 

NOĆ KNJIGE – 
SUDJELOVANJE NA 

MANIFESTACIJI 
 

T 
 

R 
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MEĐUNARODNI 
DAN DJEČJE KNJIGE- 
2.4. 
 
SVJETSKI DAN 
ZDRAVALJA – 8.4. 
 
DAN HRVATSKE 
KNJIGE – 22.4. 
 
DAN PLANETA 
ZEMLJE – 22.4. 
 
SVJETSKI DAN 
PLESA – 29.4. 
 

A 
 

V 
 

A 
 

NJ 

PRAZNIK RADA – 
1.5. 

 
SVJETSKI DAN 
SUNCA – 3.5. 
 
DAN EUROPE – 9.5. 
 
SVJETSKI DAN 
PISANJA PISAMA – 
11.5. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN OBITELJI – 
15.5. 
 
MEĐUNARODNI 
DAN MUZEJA – 17.5. 
 
 

S 
 

V 
 
I 
 

B 
 

A 
 

NJ 

SVJETSKI DAN 

ČOVJEKOVOG 
OKOLIŠA – 5.6. 
 
SVJETSKI DAN 
MORA – 8.6. 

L 

I 
P 
A 
NJ 

 



138 

 

4.3. IZBORNA NASTAVA 

PREDMET AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN 
REALIZACIJE 

NAMJENA 
AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 
V

JE
R

O
N

A
U

K
 

Izborna nastava 1. 
– 8. Razred 

-izgrađivati zrelu, 
Ljudsku i Vjerničku 
Osobnost te 
Odgovornu 
Savjest u odnosu 
Prema sebi, Prema 
drugima, Prema 
društvu i Svijetu na 
temelju Božje objave, 
Kršćanske Tradicije 
crkvenog Učiteljstva 

-tijekom 
nastavne 
godine 

- nastava prema 
Smjernicama 
Hnos-a 

-povezivanje božje 
Objave i tradicije 
Crkve sa životnim 
Iskustvom učenika 

-potrošni 
Materijal za rad 
Učenika 

-pismeno praćenje 
i 
Brojčano 
Ocjenjivanje 
učenika Prema 
pravilniku 

Alen 
Jakobović 

Posjet crkvi Sv. 

Nikole 

Upoznavati svoju 

Crkvu kao mjesto 

duhovnosti. 

Listopad Pješice Upoznavati svoju 

Crkvu kao mjesto 

duhovnosti. 

- Ponašanje učenika Alen 
Jakobović 

N
JE

M
A

Č
K

I 
JE

Z
IK

  

Izborna nastava 4. 
– 8. Razred 

-osposobiti Učenike 
za Osnovnu govornu I 
pisanu Komunikaciju 
u 
Različitim Situacijama 

-tijekom 
nastavne 
godine 

- nastava prema 
Smjernicama 
HNOS-a 

Razvijati pismenu 
I usmenu 
Komunikaciju na 
njemačkom jeziku 

-potrošni 
Materijal za rad 
Učenika 

-pismeno praćenje 
i 
Brojčano 
Ocjenjivanje 
učenika Prema 
Pravilniku 

Adriana 
Pavlinić 

IN
F

O
R

M
A

T
IK

A
 

Izborna nastava  5. 
– 8. Razred 

Obučiti učenike 
Sukladno planu i 
Programu, za 
Uporabu računala 
I primjenu Teoretskih 
znanja U 
svakodnevnoj 
Računalnoj 
Komunikaciji i Praksi 

-tijekom 
Nastavne 
godine 

- nastava prema 
Smjernicama 
Hnos-a 

Osposobljavanje 
Učenika za 
Uporabu različitih 
Računalnih 
Programa, alata i 
Operacija u 
Svakodnevnom 
Životu 

-potrošni 
Materijal za rad 
Učenika 

Pismeno praćenje i 
Brojčano 
Ocjenjivanje 
učenika, 
Stjecanje osnovnih 
Znanja o primjeni 
Informatičkih 
Tehnologija. 

Alen Joka 

Izrada digitalnih 

Božićnih čestitki 

Izraditi u računalu 

različite slike za 

čestitke 

Prosinac U informatičkoj 

učionici 

Izradom Božićnih 

čestitki utvrditi 

korištenje 

Potrošni 

materijal 

Razgovorom i 

glasanjem za 

najljepšu čestitku, 

ocjena iz 

Alen Joka, 

učenici  
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programa „Paint“ praktičnog rada 

Projekt film Izradom filma utvrditi 

znanje i mogućnosti 

korištenja programa 

„Windows Movie 

Maker“ 

Travanj U informatičkoj 

učionici 

Ponoviti i utvrditi 

znanje praktičnim 

projektom te 

motivirati učenike 

za buduće 

korištenje 

programa 

Potrošni 

materijal 

Prezentacija 

filmova u razredu 

te ocjena iz 

praktičnog rada 

najuspješnijima 

Alen Joka, 

učenici  

Projekt – Excel Izraditi tablice i 

grafikone – „Ja u 

brojevima“ u 

programu Excel 

Prosinac U informatičkoj 

učionici 

Praktičnim radom 

Osvijestiti 

praktičnost 

programa „Excel“ 

Potrošni 

materijal 

Izrada panoa 

ispisanim 

uradcima učenika 

Alen Joka, 

učenici  

Projekt kviz Izraditi interaktivan 

kviz u programu 

„Power Point“ 

Svibanj U informatičkoj 

učionici 

Praktičnim radom 

utvrditi korištenje 

programa „Power 

Point“ 

Potrošni 

materijal 

Predstavljanje 

kviza zadnji dana 

nastave u dvorani 

škole 

Alen Joka, 

učenici  

Obilježiti Dan 

sigurnijeg 

interneta 

Upoznati učenike o 

sigurnosti na 

internetu 

Veljača U informatičkoj 

učionici 

Korištenjem 

interneta te 

materijala 

upoznati učenike 

sa opasnostima na 

internetu 

Potrošni 

materijal 

Učeničko 

predstavljanje 

naučenog pred 

razredom 

Alen Joka 
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4.4. SAT RAZREDNIKA 

AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA 
AKTIVNOSTI 

TROŠKVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

Blagdan Male Gospe – 

Dan Župe 

Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan Male 

Gospe. 

Rujan Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

Svečanom misom 

obilježiti početak 

školske godine i 

proslaviti blagdan 

Male Gospe. 

Školski autobus 

i roditeljski 

prijevoz do 

Međurića. 

------------------- Svećenik, 

vjeroučitelj, 

razrednici, svi 

učitelji i 

učiteljice, 

djelatnici 

škole roditelji 

Uljepšavamo učionice i 
školski prostor 

Održavanje učionica 
ugodnima za boravak 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Čišćenje učionica, 
pospremanje 

Čista i uredna škola, 
osvješćivanje djece o 
čistoći i urednosti 

Potrošni 
materijal 

Urednost i 
čistoća školskih 
prostorija 

Razrednici 

Čišćenje školskog 
dvorišta 

Održavanje školskog 
dvorišta čistim 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Skupljanje smeća po 
školskom dvorištu, 
obrezivanje živice, 
košnja trave, bojanje 
klupa i sprava na 
igralištu 

Čista i uredna škola, 
osvješćivanje djece o 
čistoći i urednosti 

Potrošni 
materijal 

Urednost i 
čistoća školskog 
dvorišta 

Razrednici 

Ekološko uređenje 
životne i radne okoline 

Održavanje škole i 
školske okoline u 
skladu s ekološkim 
normama 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Paziti da učionice i 
školsko dvorište 
ostanu čisti i uredni, 
skupljanje starog 
papira i plastičnih 
boca 

Čista i uredna škola, 
osvješćivanje djece o 
čistoći i urednosti 

Potrošni 
materijal 

Manje smeća u 
prirodi 

Razrednici 

Jesenski bal Druženje učenika 
kutinskih škola 

listopad Organizirano 
humanitarno 
druženje djece uz 
dežurstva učitelja 

Prikupljanje 
sredstava za one 
kojima je potrebno 

Potrošni 
materijal 

Posjećenost balu, 
osvrt, plakati 

Razrednici 

Solidarnost na djelu Pomažemo jedni 
drugima 

prosinac Prikupljanje novčanih 
donacija po selu 

Prikupljanje 
sredstava za one 
kojima je potrebno 

Potrošni 
materijal 

Informacije iz 
Crvenog križa, 
prikupljena 
sredstva 

Razrednici 

Poštujte naše znakove Osvještavanje učenika o 
opasnostima na cesti 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Predavanja, radionice, 
kratki filmovi 

Poticanje mašte i 
kreativnosti, 
razvijenje osjećaja 
zajedništva, 

Potrošni 
materijal 

Plakati, sastavci, 
priče 

Razrednici 
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ukazivanje na 
opsanosti u prometu 

Stop nasilju među 
vršnjacima 

Smanjenje nasilja među 
vršnjacima 

Tijekom cijele 
nastavne 
godine 

Predavanja, radionice, 
kratki filmovi 

Poticanje mašte i 
kreativnosti, 
razvijenje osjećaja 
zajedništva 

Potrošni 
materijal 

Plakati, sastavci, 
priče 

Razrednici, 
defektolog 

Za topliju zimu Pomažemo jedni 
drugima 

prosinac Prikupljanje donacija 
u obliku odjeće 

Prikupljanje 
sredstava za one 
kojima je potrebno 

Potrošni 
materijal 

Informacije iz 
Crvenog križa, 
prikupljena 
sredstva 

Razrednici 

Ususret Božiću Pripreme za Božićne 
blagdane 

prosinac Pjevanje prigodnih 
pjesama, izrada sitnih 
poklončića, izrada 
božićnih ukrasa 

Poticanje mašte i 
kreativnosti, 
razvijenje osjećaja 
zajedništva 

Potrošni 
materijal 

Plakati, čestitke, 
ukrasi 

Razrednici 

Valentinovo Razveseljavanje sitnim 
znakovima pažnje 

Veljača Izrada čestitki, 
plakata i sitnih 
poklončića 

Poticanje mašte i 
kreativnosti, 
razvijenje osjećaja 
zajedništva 

Potrošni 
materijal 

Plakati, čestitke, 
pokloni 

Razrednici 

Pripreme za Uskrs Pripreme za Uskrsne 
blagdane 

travanj Izrada čestitki, 
bojanje pisanica 

Poticanje mašte i 
kreativnosti, 
razvijenje osjećaja 
zajedništva 

Potrošni 
materijal 

Plakati, čestitke, 
pisanice 

Razrednici 

Profeionalna orijentacija 
za učenike 8. Razreda 

Pomoći učenicima u 
izboru srednje 
škole/karijere. 

 
travanj 

 
Rješavanje testova 
HZZ-a 

 
Osigurati učenicima 
profesionalnu pomoć 
pri izboru karijere. 

 
_____ 

 
Anketni listići 

 
Razrednici, 
HZZ, 
defektolog 

Obilježavanje Majčinog 
dana i Dana obitelji 

 
Napisati literarni rad 
i/ili osmisliti likovno 
djelo na temu 
obitelj/majka 

svibanj Literarni i likovni 
uratci 

 
Poticanje ljubavi i 
poštovanja prema 
majci i obitelji. 

 
Potrošni 
materijal 

Plakati, čestitke, 
pokloni 

 
Razrednici 

 

 

 



142 

 

 

4.5. ŠKOLSKI PROJEKTI 

AKTIVNOST CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

Blagdan Male Gospe Sudjelovati u 

obilježavanju Blagdana 

Male Gospe. 

8. rujna Prijevoz autobusom Sudjelovanje na misi 

povodom obilježavanja 

Blagdana Male Gospe. 

Prijevoz učenika Razgovor, posjet 

Svetoj Misi 

Svi učitelji 

Olimpijski dan Cilj programa je 
masovnije 
uključivanje 
učenika u razne 
oblike sportskih 
aktivnosti i podizanje 
svijesti o važnosti 
redovnog bavljenja 

tjelesnim aktivnostima 
svakog čovjeka, a 
naročito djece i mladih 

10. rujna 2010. Tijekom dana u 
školi su organizirana 
športska natjecanja za 
sve učenike 
Učitelji i djelatnici 
škole sudjeluju u 
Održavanju natjecanja 

Učenici sudjelovanjem u 
Sportskim aktivnostima 
stječu naviku 
bavljenja športom, 
razvijaju natjecateljski 
duh 
Natjecanja u 
sklopu HOD-a 

predstavljaju 
poligon za daljnje 
bavljenje športom 
uključivanjem 
učenika u športske 
klubove 

Pohvale, 
nagrade 
za učenike 

Pohvale i nagrade 
za učenika 

Svi učitelji 

Europski dan stranih 
jezika 

Obilježavanje europskog 
dana stranih jezika, 
naglašavanje važnosti 
učenja stranih jezika 

26. rujan Predavanja, radionice, 
izrada plakata 

Projekt izložbenog 
karaktera 

Potrošni 
materijal 

Izrada plakata, 
razgovor o važnosti 
učenja stranih 
jezika 

Učiteljice 
stranih jezika, 
razrednici 

Europski tjedan kretanja Osvjestiti učenike o 
važnosti kretanja za 
zdravlje 

rujan Predavanja, šetnje 
prirodom 

Kretanjem do zdravijeg 
života 

---  Šetnja prirodom, 
razgovor 

Svi učitelji 

Sigurni na internetu Ukazati učenicima na 

opasnosti interneta 

listopad Predavanjem, 

radionicom, kvizom i 

parlaonicom ukazati 

na opasnosti na 

internetu 

Razgovor, rasprava, 

istraživanje, samostalan 

rad 

Potrošni 
materijal 

Rezultati 
parlaonice, rezultati 
kviza 

Svi učitelji 

Dani zahvalnosti 
Za plodove 
Zemlje 
- DANI KRUHA 

Razvijanje svijesti o 
vrijednosti zemlje, o 
pravilnom odnosu 
prema plodovima 
zemlje 

listopad  
 

Učenici u suradnji 
s učiteljima i 
roditeljima izrađuju 
različite prehrambene 
proizvode od brašna 

Projekt izložbenog 
karaktera 

Potrebni 
materijal za 
izradu 
prehrambenih 
proizvoda 

Rezultati natjecanja 
na školskoj i 
gradskoj razni 

Svi zaposlenici 
Škole, roditelji, 
crkva Obitelji 
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prijevoz autobusom troškovi 
prijevoza 

Dan neovisnosti Obilježavanje značajnih 

povijesnih datuma. 

8. 10. Odlazak osmaša na 

mjesto obilježavanja 

Dana neovisnosti 

Razvijanje domoljubnih 

osjećaja i ljubavi prema 

domovini. 

Prijevoz do 

mjesta 
održavanja 

Razgovor  s 

učenicima, kratko 
predavanje 

Martina 

Čermak Bralo, 
razrednici, 
knjižničarka i 
učenici 

 Stručno usavršavanje 

učitelja povodom 

Svjetskog dana učitelja 

Obilježiti i svjetski dan 

učitelja 

listopad Prijevoz autobusom Razvijanje svijesti o 

važnosti naše struke 

Troškovi 

prijevoza 

Osvrt Svi učitelji 

Osposobljavanje učenika 

OS za vozače bicikala (5. 

r.) 

Dobivanje vozačke 

dozvole za prometovanje 

biciklom 

Tijekom godine Tijekom godine 

učenici usvajaju 

prometna pravila i 

propise te na kraju 

polažu ispit. 

Razvijanje osjećaja 

odgovornosti u prometu. 

--- Razultati nakon 
testiranja. 

Učiteljica 
tehničke 
kulture, HAK-
ov djelatnik, 
MZOS, Mladi 
tehničari 

Parlaonica Razvijanje svijesti o 

važnosti osobnog 

mišljenja i branjenja stava 

Tijekom godine Parlaonica  Uočavanje važnosti 

poštivanja različitog 

stava o istim stvarima 

Potrošni 
matrijal 

Prosudba sudaca Stručne 
suradnice, 
učitljeljica 
hrvatskoga 
jezika, učenici  

Dan Grada Obilježavanja Dana Grada Početka 

studenoga 

Izrada mekete Grada, 

pisanje literarnih 

uradaka i stvaranje 

likovnih uradaka 

Razvijanje ljubavi prema 

Gradu 

Potrošni 
materijal 

Kratka prezentacija 
„Djeca svome 
Gradu“ 

Svi učenici i 
učitelji 

Dan sjećanja na žrtve 

Vukovara 

Spoznavanje posljedica 

rata i obilježavanje 

sjećanja na žrtve rata. 

Studeni škola Razvijanje domoljublja i 

izazivanje suosjećanja 

prema žrtvama. 

Potrošni 
materijal 

Razgovor s 
učenicima, izrada 
plakata, film o 
Vukovaru, kratko 
predavanje 

Martina 
Čermak Bralo, 
Sandra Neralić 

Interliber Stručno usavršavanje 

učitelja 

Studeni, sajam 

knjiga Interliber 

Prijevoz autobusom Individualno i grupno 

usavršavanje učitelja 

Troškovi 

prijevota 

Prikupljanje 
stručne literature 

Svi učitelji 

Igramo se vani Ukazati učenicima da 
zabava postoji i bez 
kompjutera i televizije 

studeni Tijekom dana 
organizirati igre na 
školskom igralištu 
(skrivača, gumi-gumi, 
lovice,…) 

Ukazati učenicima na 
potrebu za kretanjem i 
kreativnošću, smišljati 
igre bez interneta i bez 
televizije 

Potrošni 
materijal 

Osvrt, plakati, igre Svi učitelji 

POSJET GROBLJU(Svi Razvijati odnos 

poštovanja i kršćanskih 

Studeni Pješice Razvijati odnos 

poštovanja i kršćanskih 

Nekoliko svijeća Razgovor sa  Vjeroučitelj, 
župnik 
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Sveti, Dušni dan) vrijednosti prema 

pokojnima.  

vrijednosti prema 

pokojnima. 

i lampiona 

Dan Župe Sudjelovati u 

obilježavanju Dana župe. 

6. prosinca Prijevoz autobusom Sudjelovanje na misi 

povodom obilježavanja 

Dana župe. 

Prijevoz učenika Razgovo, posjet 
Svetoj Misi 

Svi učitelji 

Obilježavanje blagdana 

sv. Nikole 

Prisjetiti se običaja i 

kršćanskih vrijednosti. 

Prosinac 

 

Pjevanje pjesmica, 

darivanje djece 

slatkišima, razgovor o 

običajima 

Prisjetiti se običaja i 

kršćanskih vrijednosti, 

velikodušnost darivanja. 

Razvijati kršćanske 

vrijednosti. 

Slatkiši za djecu Razgovor, povratna 
reakcija djece 

Svi učitelji 

Betlehemsko svjetlo Sudjelovati u primanju 

svjetla mira 

Prosinac Izviđači donose svjetlo 

mira u školu 

Razvijati kršćanske 

vrijednosti. 

_________ Osvrt Svi učitelji, 
učenici, stručni 
suradnici 

Božićna svečanost U svečanom i 
radosnom ozračju 
obilježiti blagdan 

Božića 

prosinac - uvježbavanje i 
izvedba dramskih 
prikaza, recitala, 
zborskih pjesama, 
plesnih koreografija u 
sklopu izvannastavnih 

aktivnosti 

Poticanje mašte i 
Kreativnosti učenika 
Razvijanje osjećaja 
zajedništva 

- troškovi izrade 
rekvizita, 
kostima, scene- 

- povratna reakcija 
publike 
- stupanj 
zadovoljstva 
sudionika i njihovih 
voditelja samim 

izvedbama 

Svi učitelji 

Obilježavanje 

Holokausta 

Spoznavanje posljedica 

rata i obilježavanje 

sjećanja na žrtve. 

Siječanj škola Spoznavanje posljedica 

rata i obilježavanje 

sjećanja na žrtve. 

Potrošni 
materijal 

Predavanje, pakati učiteljica 
povijesti i 
knjižničarka 

„ Borba protiv ovisnosti “ Upoznati učenike s 

posljedicama 

konzumiranja alkohola i 

droge 

siječanj Radionica, parlaonica, 

kviz, filmovi 

Osposobiti učenike za 

pravilan odnos prema 

alkoholu i drogi 

Potrošni 

materijal 

Kviz, parlaonica Svi učitelji, 
liječnik, 
policija, 
defektolog 

Valentinovo Potaknuti učenike 
na izražavanje misli 
prijateljstva i 
ljubavi 

14. veljače  - učenici uz pomoć 
Razrednika izrađuju 
kutije za 
valentinovsku 
poštu 

Učenici iskazuju 
naklonost i 
prijateljstvo 

Potrošni 
materijal 

pozitivno ozračje Razrednici 
-učenici 

Ples ljubavi Obilježavanje Valentinova 14. veljače Organiziranje plesa 
ljubavi 

Njegovanje prijateljstva Potrošni 
materijel, 
bomboni, 
grickalice, 
sokovi – 250,00 
kn 

Povratna 
informacija učenika 

Učenici 7. I 8. 
razreda i 
predstavnici 
DGV, učitelji 
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Maskenbal Potaknuti učenike 
na igru, radost, 
smijeh 

veljača Druženje učenika i 
učitelja pod maskama 

Razvijanje mašte i 
kreativnosti 
učenika 
- humor 

- troškovi izrade 
kostima 

- pozitivno ozračje  
 

Učitelji 
-učenici, TZG 
Kutine 

Dan ružičastih majica Potaknuti učenike na 
razmišljanje o 
posljedicama nasilja 

25. veljače Organiziranje nošenja 
majica ružičastih 
majica 

Buđenje svijesti o 
važnosti poštivanja 
različitosti 

Potrošni 
materijal 

Plakat s pozitivnim 
porukama 

Svi učitelji i 
učenici  

Sajam poslova Pokazivanje učenicima 

mogućnosti za budućnost 

Od ožujka do 

lipnja 

Odlazak naSajam  Razvijanje osjećaja 

odgovornosti za vlastitu 
budućnost 

Prijevoz do 

mjesta 
održavanja 

Usmeno 

izražavanje nakon 
posjeta Sajmu 

Razrednica 8. 

Razreda i 
učenici 

Mi nismo nasilnici Ukazati učenicima na 
posljedice nasilnog 
ponašanja 

ožujak Predavanjem, 

radionicom, kvizom i 

parlaonicom ukazati 

na opasnosti na 

internetu 

Razgovor, rasprava, 

istraživanje, samostalan 

rad 

Potrošni 
materijal 

Rezultati 
parlaonice, rezultati 
kviza 

Svi učitelji, 
policija 

Međunarodni Dan žena Obilježavanje značajnih 

povijesnih datuma. 

08. 03. Škola Prisjećanje na prva 

ekonomska, politička i 

društvena postignuća 

žena kao i na požar u 

tvornici Triangle 

Shirtwaist u New Yorku 

1911. Godine kada je 

poginulo preko 140 

žena. 

Potrošni 
materijal 

Izrada čestitki i 
prigodnih 

poklončića, 
istraživanje 
povijesti  

Svi učitelji 

Tematski dan: dan voda 
 

Obilježiti Dan voda, 
razvijanje ekološke 
svijesti i stjecanje znanja o 
važnosti vode u našem 
životu. 

22. ožujka 2013. 
 
 

Izvanučionička 
nastava. 

 

Obilježiti Dan voda, 
razvijanje ekološke 
svijesti i stjecanje znanja 
o važnosti vode u našem 
životu 

Potrošni 
materijal 

Usmeno 
izražavanje. Izrada 
plakata i eko 
poruka 
Radionice. 

Svi učitelji 

USKRSNA 

RADIONICA(Uskrsni 

sajam i izložba pisanica u 

Galeriji Muzeja 

Moslavine u Kutini) 

Razumjeti značenje riječi 

blagdan i praktičnim 

radom sudjelovati u 

obilježavanju nadolazećih 

blagdana. 

Uskrsni sajam- 

POMOZIMO 

ZAJEDNO 

Prijevoz autobusom Razumjeti značenje 

riječi blagdan i 

praktičnim radom 

sudjelovati u 

obilježavanju 

nadolazećih blagdana. 

Potrošni 

materijal 

Izrada prigodnih 
ukrasa 

Razrednici, 
roditelji 

Ples sa zvijezdama Obilježavanje 

Međunarodnog dana plesa  

travanj škola Pokazati važnost i 

ljepotu plesnih pokreta 

Potrošni 

materijal 

takmičenje za 
najboljeg plesača ili 
plesnu skupinu 

Dana Stakor, 
Marija Basarić, 
Sandra Neralić, 
učitelji 
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Recikliraj – misli zeleno Osvijestiti učenike o 

važnosti recikliranja 

travanj Sudjelovanje u 

radionicama koje 

organizira Eko 

Moslavina d.o.o. 

Edukacija djece o 

odvojenom prikupljanju 

otpada 

Potrošni 

materijal 

Kviz  Svi učitelji, 
učenici 

Proljetni bal Druženje učenika 
kutinskih škola 

Travanj ili 
svibanj 

Organizirano 
humanitarno druženje 
uz dežurstva učitelja 

Prikupljanje sredstava 
za one kojima je 
potrebno 

Potrošni 
materijal 

Plakati, osvrt, 
posjećenost balu 

Razrednici 

Projektni dan: Dan 

planeta Zemlje 

Osvjestiti učenike o 

važnosti očuvanja okoliša 

22. travnja Organizirati čišćenje 

školskog dvorišta i 

sela 

Organizirati prigodne 

radionice i predavanja 

Razumjeti važnost čistog 

okoliša i očuvanja 

prirode 

Potrošni 

materijal, 

sadnice 

Čišćenje, 
predavanja, kvizovi 

Svi učitelji, 
roditelji 

Dan planeta Zemlje na 

biciklu u Moslavini 

Osvijestiti učenike o 

važnosti očuvanja okoliša 

i zdravog života vožnjom 

na biciklu 

22. travnja Sudjelovati na 

biciklijadi koju 

organizira TZG Kutine 

Razumjeti važnost 

vožnje na biciklu 

Prijevoz učenika 

i bicikala do 

starta biciklijade 

(Kutina) 

Sudjelovanje u 
biciklijadi 

Učitelji, 
roditelji 

Projektni tjedan: Tjedan 
Europe 

naučiti osnovno o Europi 2. tjedan u 
svibnju 

izrada plakata, kviz proširiti znanje o Europi Potrošni 
materijal 

Izrada plakata, 
pobjednici na kvizu 
dobivaju medalju 

Svi učitelji 

Izrada makete škole- 
 

Promatrati,uočavati,mjerit
i, izračunavati, izrađivati 
Makete 

Svibanj / lipanj 
 

U školi i školskom 
dvorištu 

Učenje na terenu Potrošni 
materijali 

Razgovor, 
demonstracija, 
izrada plakata, 
makete 

Učitelji 
matematike, 
tehničke 
kulture,fizike 

Međunarodni praznik 

rada 

Obilježavanje značajnih 

povijesnih datuma. 

1. 5. škola Spomen na velike 

radničke demonstracije 

održane u Chicagu dana 

1. svibnja 1886. godine, 

kada je u sukobu s 

policijom poginulo više 

od dvije stotine radnika. 

Potrošni 
materijal 

Izrada čestitki i 
prigodnih 
poklončića, 
istraživanje 
povijesti  

Svi učitelji 

Međunarodni dan 

Crvenog križa 

Obilježavanje značajnih 

povijesnih datuma. 

8. 5. škola Počast Henryu Dunantu 

utemeljitelju Crvenog 

križa. 

Potrošni 
materijal 

  

Škole za Afriku Razvijati empatiju kod 

učenika i ukazati na 

važnosti obrazovanja za 

Tijekom školske 

godine. 

Škola. Sve učenike potaknuti 

na cijenjenje onoga što 

Potrošni 
materijal 
osiguran od 
strane UNICEF-

Različiti radovi kao 
produkti održanih 
radionica. 

Koordinatorice 
Sanja Pahel, 
pedagogica i 
Sandra Neralić, 
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daljnji život. imaju. a. knjižničarka. 

Život djece svijeta Obilježavanje Dana 

Europe 

Drugi tjedan u 

svibnju 

Organizirati radionice  

- čitanje i slušanje 

priča, gledanje video 

uradaka 

Razvijati osjećaj 

zajedništva s ostalim 

narodima Europe 

Potrošni 
materijal 

Osvrt na radionicu 
u vidu plakata i 
kviza 

Učitelji, učenici 
i stručni 
suradnici 

Dan obitelji-obiteljsko 

druženje „Živjeti u 

zdravom gradu“- akcija 

uz Dan zdravih gradova 

20. svibnja. 

Razvijanje obiteljskih 

vrijednosti. 

Svibanj Organizirati radionicu 

i druženje sa 

roditeljima u školi 

Poštivanje članova 

obitelji. 

Potrošni 
materijal 

osvrt Svi učitelji, 
roditelji 

Priredba za Dan Škole,  

završetak nastave i 

ispraćaj osmaša 

Predstaviti naučeno u ovoj 

nastavnoj godini 

Lipanj priredba u školskoj 

dvorani 

pokazati naučeno 

učenika te razvijati 

ljubav prema zajednici 

Potrošni 

materijal, 

materijal za 

izradu kostima 

Reakcija publike Svi učitelji i 
učenici 8. 
Razreda 

Sigurno u prometu Edukacija učenika o 
Prometnim pravilima i 
prometnoj kulturi 
Smanjivanje broja 
stradale djece u 
prometu 
Upućivanje u 
opasnosti kojima su 
izloženi sudionici u 
prometu 

Tijekom školske 
godine 

Učenici u suradnji 
sa učiteljima, 
pripadnicima 
prometne policije 
i roditeljima usvajaju 
osnovna znanja o 
prometu putem 
predavanja, radionica 

Nakon provedenog 
projekta učenici 
će dobiti osnovna 
saznanja o prometnim 
pravilima i prometnoj 
kulturi 
Učenici će biti 
upućeni u opasnosti 
kojima 
su izloženi u 

prometu i u 
načine izbjegavanja istih 

Materijali za 
radionice i 
literatura 

Anketiranje 
učenika, roditelja i 
posjetitelja 

Učitelji Učenici 
Roditelji 
Prometna 
Policija 

*Školski 
preventivni program 

Osposobljavanje i 
stalna edukacija 
sadašnjih i budućih 
učitelja 
Afirmacija karijere 
uspješnog 
roditeljstva 
Organizacija i 
provođenje 
kvalitetnog 
slobodnog vremena 
učenika 
Obrazovanje o svim 

Tijekom cijele 
godine 

Permanentno 
obrazovanje 
školskog kadra 
Održavanje 
Pedagoških radionica 
iz područja pedagoške 
Komunikologije -
stalna suradnja s 
roditeljima 
-različite 
izvannastavne 
aktivnosti – kvalitetno 
provođenje slobodnog 

Smanjiti broj 
mladih koji će 
započeti s 
iskušavanjem 
sredstava 
ovisnosti 

potrebni 
materijali za 
radionice 

Izrada plakata -svi učitelji, 
policija, 
liječnik, 
defektolog 
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aspektima ovisnosti 
u skladu sa 
preporukama MZOŠ 

vremena 

UNICEF – stop 
nasilju među 
djecom 

Prevencija 
vršnjačkog nasilja 
Razvijati sigurno i 
poticajno okruženje 
među djecom 

-tijekom cijele 
nastavne godine 

-grupni rad 
-radionice 
- izrada razrednih 
pravila 
-prikaz i analiza 
verbalnog i 
neverbalnog 
nasilja 

Nakon uspješno 
Završenih radionica 
učenik 
će moći objasniti i 
obraniti vrijednosti 
nenasilnog djelovanja 
Učenik će se ponašati u 
skladu s razrednim 
vrijednostima, 
pravilima i 
posljedicama 

-potreban 
materijal 

-anketiranje 
učitelja, učenika i 
roditelja 
- uspoređivanje 
rezultata od prošle 
godine 
-ocjenjivanje 
promjene stava 
prema nasilju 

Svi učitelji, 
policija, 
defektolog 

Literarni radovi  
( HJ, EJ, NJJ, SJ, ČJ) 
 

Literarni radovi za web 
stranicu škole, za literarne 
natječaje te novinarski 
tekstovi za radioemisiju 
„Istraga“ na Radio 
Moslavini. 

Rujan 2012../ 
lipanj 2013. 

Skolski automobil Svladati novinarske 
vještine, prikupljanje i 
prenošenje informacija 
sredstvima javnog 
informiranja 

(radio). 

Potrošni 
materijal 

Pisanje literarnih 
radova i vijesti. 

Učiteljice: 
hrvatskog 
jezika, 
njegovanja 
češkog i 
slovačkog 
jezika i kulture, 
njemačkog i 

engleskog 
jezika. 

Športski dan Natjecanje učenika u 
nogometu, odbojci i 
trčanju 

16.6.2015. _________ Poticanje natjecateljskog 
duha i pozitvinog 
ozračja među učenicima. 

______ Rezultati natjecanja Svi učitelji, 
učenici i 
roditelji 
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4.6. TERENSKA NASTAVA 

PREDMET AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN 
REALIZACIJE 

NAMJENA AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

HJ SAT 
KNJIŽEVNOSTI U 

PRIRODI 

Razvijanje 
ekološke svijesti 

i uočavanje 
prirodnih pojava 
oko sebe. 
Razvijanje 
sposobnosti 
neposrednog 
izražavanja 
doživljaja.  

TRAVANJ Izvanučionička 
nastava u 

školskom dvorištu. 
 

Stvaranje vizualnih, 
auditivnih, olfaktivnih, 

taktilnih i gustativnih 
pjesničkih slika. 

Potrošni 
materijal 

Pisanje lirskih 
pjesama pejsažne 

tematike. Usmeno i 
pismeno izražavanje, 
promatranje 

Učiteljice 
hrvatskoga 

jezika 

SVI PREDMETI LIPIK- 
PUNIONICA 
VODE, ERGELA 

Usvojiti važnost 
zbrinjavanja 
otpada i 
podizanje 
ekološke svijesti 
učenika. 

22. 04 Prijevoz 
autobusom 

Podizanje ekološke svijesti 
učenika. 

Troškovi 
prijevoza 

osvrt Ucitelji pn 
 

LK, PRIRODA, 
BIOLOGIJA 

POSJET 
LIKOVNOJ 
IZLOŽBI  I ZOO-U 
ZG 

Upoznavanje 
životinjskih vrsta 
i uvježbavanje 
crtanja životinja 

TRAVANJ Prijevoz 
autobusom 

Stvaranje pozitivnog stava 
prema zaštiti životinjskih 
vrsta, kao i prema likovnoj 
umjetnosti 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Promatranje i 
praktični rad 

Učitelji lk, 
prirode i 
biologije 

GK KONCERT U 
DVORANI V. 
LISINSKOG 

Upoznavati 
ljepotu ozbiljne 
glazbe 

DRUGO 
POLUGODIŠT
E 

Prijevoz 
autobusom 

Upoznavanje s glazbenim 
činjenicama 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Razgovor, usmeno 
izražavanje 

Dana Stakor 

GK KONCERT ILI 
MJUZIKL – 
KAZALIŠTE U 
ZAGREBU 

Upoznavati 
različite glazbene 
stilove, vrste 
glazbe 

DRUGO 
POLUGODIŠT
E 

Prijevoz 
autobusom 

Učenici će moći u praksi 
vidjeti što su naučili o gl. 
Pjevanju instrumentima... 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Razgovor, usmeno 
izražavanje 

Dana stakor, 
roditelji 

MAT, PRIRODA, 
BIOLOGIJA, 
TEHNIČKA 
KULTURA 

POSJET 
TEHNIČKOM 
MUZEJU , 
BOTANIČKOM 
VRTU I 
PRIRODOSLOVN
OM MUZEJU 

Usvojiti 
znamenitosti 
glavnog grada, 
pratiti razvoj i 
napredak 
znanosti i 
tehnologije 

DRUGO 
POLUGODIŠT
E 

Prijevoz 
autobusom 

Usvojiti znamenitosti 
glavnog grada, pratiti razvoj 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Razgovor,  
Izrada plakata 

Učitelj mat, 
prirode,biologij
e, kemije, 
fizike,tehničke 
kultue 

FIZ, TEH POSJET TEHNI-

ČKOM MUZEJU  I 

ZVJEZDARNICI – 

ZAGREB (8.R. – 

MLADI 

Usvojiti 

znamenitosti 

glavnog grada, 

pratiti razvoj i 

napredak 

SVIBANJ Prijevoz 

autobusom 

Usvojiti znamenitosti 

glavnog grada, pratiti razvoj 

i napredak znanosti i 

tehnologije i zajedničko 

Troškovi 
prijevoza i 
ulaznica 

Razgovor,  
Izrada plakata 

Učitelji fizike, 
tehničke 
kulture, 
učiteljica 
hrvatskog 
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TEHNIČARI) znanosti i 

tehnologije. 

druženje. jezika kao 
vodičica 

SLOVAČKI JEZIK 

I KULTURA 
LJETNA ŠKOLA 

Upoznavanje 

pradomovine i 

usavršavanje 

materinjih jezika  

LIPANJ autobus 

Bolje upoznati kulturnu 

baštinu pradomovine te 

usavršavanje izgovora 

1000,00 kn 

Učitaljice i učenici 

slovačkog jezika, 

roditelji, matica 

slovačka , MZOŠ, 

veleposlanstvo SR  

Dnevnik puta 

te izrada 

prezentacije 
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4.7. IZLETI I EKSKURZIJE 

 

AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

Ekskurzija učenika 7. 

razreda – višednevni izlet 

 Drugo 

polugodište 

Prijevoz autobusom  Troškovi prijevoza, 

ulaznice, ručak 

Razgovor, usmeno 

izražavanje, 
pismeni sastav - 
osvrt 

Razrednici, roditelji, 

stručni suradnici 

Jednodnevni izlet učenika 
svih razreda 

 Drugo 
polugodište 

Prijevoz autobusom  Troškovi prijevoza, 
ulaznice, ručak 

Razgovor, usmeno 
izražavanje, 
pismeni sastav - 
osvrt 

Razrednici, roditelji, 
stručni suradnici 

Odlazak učenika u 
Vukovar 

Upoznavanje 
povijesti 
domovinskog 
rata 

Drugo 
polugodište 

Prijevoz autobusom Osvješćivanje o ratnim 
razaranjima na području 
Vukovara i posljedice 
danas 

Troškovi prijevoza, 
ulaznice, ručak 

Razgovor, usmeno 
izražavanje, 
pismeni sastav - 
osvrt 

Učenici 8. Razreda, 
razrednik, stručni 
suradnici 

Odlazak u Zagreb na 
hokejašku utakmicu 
 
Odlazak u Zagreb na tenis 

 
 
Odlazak u Kutinu na 
manifestaciju „Športom 
protiv droge“ 

 
 
Podržati 
sportski duh 

 
 
Siječanj - 
svibanj 

Prijevoz autobusom  
 
Poticanje zdravog života i 
natjecateljskog duha 

Troškovi prijevoza, 
ulaznice, ručak 

 
 
____ 

 
 
Učitelj TZK, učenici 
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5. JEZICI NACIONALNIH MANJINA 

PREDMET AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA 
AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NAČIN 
VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

Č
E

ŠK
I 

JE
Z

IK
 I

 K
U

L
T

U
R

A
 

POSJET Savezu 

Čeha u RH 

Upoznati redakciju 

Jednota i središnjicu 

ČNM 

studeni automobili Upoznavanje 

povijesti a 

sadašnjosti života 

ČNM 

Troškovi prijevoza Javni nastup, 
razgovori, aktivnost 

Dana Stakor, 

roditelji 

BOŽIČNA 

SVEČANOST 

Usavršavanje češkog 

jezika, poticanje 

recitatorskih vještina 

prosinac škola Usavršavanje 

izgovora  

Potrošni materijal Javni nastup Dana Stakor 

LIDRANO Usavršavanje češkog 

jezika, poticanje 

glumačkih vještina 

SJEČANJ automobil Usavršavanje 

češkog jezika, 

ispravnog izgovora 

Troškovi prijevoza 

na natjecanje 

Javni nastup, razultati 
na natjecanju 

Dana Stakor 

ZAVRŠNA 

PRIREDBA ZA 

KRAJ NAST. 

GODINE 

Usavršavanje češkog 

jezika, poticanje 

glumačkih i pjevačkih 

vještina 

LIPANJ ČEŠKA I SLOVAČKA 

MANJINA (hrana i piće) 

Učenici će pokazati 

što su naučili u 

svom zavičaju 

Potrošni materijal, 

izrada kostima 

Javni nastup Dana Stakor, 

LJETNA ŠKOLA 

U ČEŠKOJ 

REPUBLICI 

Usavršavanje češkog 

jezika, razvijanjeljubavi 

prema pradomovini, 

upoznavanje kulturne i 

povjesne baštine 

LIPANJ AUTOBUS Usavršavanje 

češkog jezika, 

razvijanjeljubavi 

prema pradomovini, 

upoznavanje 

kulturne i povjesne 

baštine 

cca 1000,-kn po 

učeniku 

Razgovor, usmeno 
izražavanje, pismeni 
sastav - osvrt 

Dana Stakor, 

Vijeće ČNM 

Sisačko-

moslavačke 

županije, 

roditelji 

SL
O

V
A

Č
K

I 
JE

Z
IK

 I 
K

U
L

T
U

R
A

 

Upoznajmo 

svoje porijeklo 

Istražiti prošlost Slovaka 

u Međuriću 

rujan u učionici, pomoću 

računala i interneta te 

dodatne literature 

upoznati prošlost 

svojih predaka kao 

motivacija za učenje 

materinjeg jezika 

Potrošni materijal Izlaganje plakata u 

školi 

Željka Biro 

(Jelena 

Dejanović)  

Skijaška oprema 

na snijegu i na 

slovačkom 

jeziku 

upoznati nove slovačke 

riječi – skijaška oprema, 

razvijati ljubav prema 

Slovačkoj 

siječanj u školskom dvorištu (PŠ 

Međurić) i učionici 

vizualno i opipom 

upoznati i naučiti 

nazive dijelova 

skijaške opreme na 

slovačkom jeziku 

Potrošni materijal Nastavni listić Željka Biro 

(Jelena 

Dejanović) 
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Projekt - Hry Upoznati slovačke dječje 

igre 

lipanj u učionici pomoću 

udžbenika te dodatnih 

materijala 

naučiti igrati 

slovačke dječje igre 

te tako razvijati 

ljubav i motivaciju 

za učenje ovog 

jezika 

Potrošni materijal Izrada plakata Željka Biro 

(Jelena 

Dejanović) 

Projekt - Leto Naučiti riječi vezane uz 

godišnje doba ljeto 

svibanj i 

lipanj 

u učionici pomoću 

udžbenika te dodatnih 

materijala 

naučiti opisati na 

slovačkom jeziku 

godišnje doba –ljeto 

(vrijeme, kupanje, 

odjeća, obuća i sl.) 

Potrošni materijal Pisanje sastavaka na 

temu ljeto te njihovo 

izlaganje na panou 

Željka Biro 

(Jelena 

Dejanović) 
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6. ŠKOLSKA KNJIŽNICA 

AKTIVNOST  CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA AKTIVNOSTI TROŠKOVNI
K 

NAČIN VREDNOVANJA NOSITELJ 

Različiti natječaji za 
poticanje čitanja kod 
učenika – Čitanjem 
do zvijezda, Lidrano, 
Nacionalni kviz za 
poticanje čitanja… 

-Osvještavanje 
važnosti  
 razvijanja čitalačkih 
vještina  
- Promicanje čitanja u 
obitelji  
- Poticanje na čitanje 

- tijekom 
školske 
godine 

Određivanje tima za provedbu 
projekta.  
Priprema sudionika i njihove 
aktivnosti.  
Dogovor s vanjskim 
suradnicima. Dogovor s  
partnerima iz medija o 
praćenju projekta.  
Provedba planiranih 
zadataka. Praćenje  
provedbe. Održavanje 
roditeljskih sastanaka. 

Razvoj komunikacije na 
materinskomu jeziku,  
socijalne i građanske 
kompetencije, kulturne  
svijesti i izražavanja. 
Suradnja s roditeljima.  
Zbližavanje čitanjem 
članova obitelji. 

--- Zajednička analiza 
knjižničarke i razrednika  
čiji su razredi sudjelovali 
u projektu. Ankete i  
prijedlozi roditelja. 

Školska knjižničarka 
učiteljice trećeg 
razreda, roditelji, 
učenici 

Mjesec hrvatske 
knjige u školskoj 
knjižnici – razne 
aktivnosti 

Razvijanje navike 
čitanja iz užitka. 
Unaprjeđivanje  
intelektualnoga, 
estetskoga, 
društvenoga, 
moralnoga  

i duhovnoga razvoja 
učenika u skladu s 
njihovim  
sposobnostima i 
sklonostima. Poticanje 
i razvijanje  
samostalnosti, 
samopouzdanja, 
odgovornosti i  
kreativnosti učenika. 
Zajednički ciljevi 
učenika i  
učitelja. 

- listopad 
2014. 

Određivanje tima za provedbu 
projekta. Priprema  
sudionika i njihove aktivnosti. 
Dogovor s vanjskim  
suradnicima. Dogovor s 
partnerima iz medija o  
praćenju projekta. Provedba 

planiranih zadataka.  
Praćenje provedbe. 

Razvijanje komunikacije 
na materinjem jeziku i  
ljubavi prema 
pjesništvu. 

100,00 kn za 
bombone 

Zajednička analiza 
poetskoga  
nastupa učenika i učitelja i 
nastupanje u široj  
zajednici. 

Školska knjižničarka, 
učiteljica hrvatskoga 
jezika  
, učenici, učiteljice 
razredne nastave 

Organizacija 
kazališnihpredstava 
za učenike RN u 
suradnji s  
Knjižnicom i 
čitaonicom Kutina 

Razvijanje navike 
posjete kazalištu. 
Unaprjeđivanje  
intelektualnoga, 
estetskoga, 
društvenoga, 
moralnoga  

- kroz cijelu 
godinu 

Određivanje tima za provedbu 
projekta. Priprema  
sudionika i njihove aktivnosti.  
 

Razvijanje ljubavi prema 
drugim umjetnostima. 

Autobus  Zajednička analiza 
zadovoljstva učenika i 
učitelja  
ponuđenim sadržajem i 
način odabira sljedećih  
sadržaja – anketni listići, 
knjiga dojmova. 

- Školska knjižničarka, 
knjižničarke mjesne 
zajednice, učiteljice 
razredne nastave i 
učenici 
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i duhovnoga razvoja 
učenika u skladu s 
njihovim  
sposobnostima i 
sklonostima. 
Zajednički ciljevi  
učenika i učitelja. 

Organizacija 
kazališne predstave 
i/ili mjuzikla u 
Zagrebu za učenike 
PN 

Razvijanje navike 
posjete kulturnih 
manifestacija.  

- drugo 
polugodište 

Organizacija i određivanje 
tima za provedbu projekta. 

Razvijanje ljubavi prema  
drugim umjetnostima.  

Autobus i 
ulaznice. 

Zajedničaka analiza 
zadovoljstva učenika i  
učitalja viđenim – knjiga 
dojmova. 

- školska knjižničarka,  
Učiteljice i učenici 

KIO Knjižnično 
obrazovanje i 
podizanje svijesti o 
važnosti inormacijske 
pismenosti. 

Tijekom 
godine. 

Dogovor s učiteljicama o 
provedbi satova. 

Usađivnje navike 
dolaska u školsku 
knjižnicu i posuđivanje 
knjižne građe. 

--- Nastavni listići. Školska knjižičarka, 
učiteljice i učenici 

Književnici u 
gostima 

Upoznavanje 
književnika. 

Tijekom 
godine  

Organizacija knjiženih 
susreta. Priprema sudionika i 
njihove aktivnosti. 

Komunikacija učenika s 
književnicima. 

--- Knjiga dojmova, plakati. Školska knjižničarka, 
knjižničari, učenici, 
učiteljice. 

Knjižničari na 
Interliberu 

Razvijanje navike 
posjećivanja kulturnih 
manifestacija. 

Studeni 
2014. 

Organizacija odlaska na sajam 
knjiga. 

Razvijenje ljubavi prema 
knjizi. 

Autobus. Zajednička analiza o 
ponuđenom. 

Školska knjižničarka i 
knjižničari. 

Predstavljanje knjiga Razvijanje navike o 
važnosti čitanja iz 
užitka. 

Tijekom 
godine 

Organizacija naslova za 
predstavljanje. 

Razvijanje svijesti o 
važnosti čitanja. 

--- Knjiga dojmova. Školska knjižničarka, 
učiteljice i učenici. 

Prigodne radionice Razvijanje različitih 

interesa. 

Tijekom 

godine. 

Oraganizacija tima učitelja-

voditelja  i grupa učenika. 

Razvijanje kreativnosti, 

različitih interesa i 
svjesnosti o recikliranju.  

Potrošni 

materijal. 

Izložba napravljanoga. Školska knjižničarka, 

učiteljice i učenici. 

Filmske matineje Razvijanje navike 
gledanja filmova i 
crtića. 

Tijekom 
godine. 

Organizacija naslova za 
gledanje. 

Podizanje svijesti o 
filmskoj kulturi. 

---- Knjiga dojmova. Školska knjižničarka, 
učenici. 

Natjecanja u 
prostoru knjižnice 

Razvijanje 
natjecateljskog duha i 
interesa. 

Tijekom 
godine. 

Organizacija prostora i igara. Uspoređivanje rezultata 
s rezultatima drugih 
učenika. 

---- Plakat s rezultatima. Školska knjižničarka, 
učenici. 
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7. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM 

AKTIVNOST CILJ VRIJEME NAČIN 

REALIZACIJE 

NAMJENA 

AKTIVNOSTI 

TROŠKOVNIK NAČIN 

VREDNOVANJA 

NOSITELJ 

Radionice na satu razrednog 

odjela – obraditi  teme koje se 

odnose na prevenciju 

vršnjačkog nasilja, prevenciju 

ovisnosti,prevenciju ovisnosti o 

elektroničkim medijima, 

promicanje zdravih stilova 

života,kvalitetnog provođenja 

slobodnog vremena, razvoj 

socijalnih vještina,razvoj 

motorike,  motoričke vježbe za 

povezivanje lijeve i desne 

hemisfere mozga,vježbe 

koordinacije i ritma putem 

muzike, poštivanje različitosti 

 

 

Univerzalna  prevencija 

s svrhom učenja 

socijalno prihvatljivih 

oblika ponašanja, 

razumijevanje ljudskih 

potreba, prava i 

odgovornosti djece, 

poštivanje različitosti i 

sl.) 

 

 

Tijekom 

godine 

 

 

predavanja i 

radionice za 

učenike od 1. do 

8. razreda na 

SRO 

 

 

Primarna 

prevencija 

poremećaja u 

ponašanju 

 

 

Potrošni 

materijal 

 

 

Procjena i 

samoprocjena (ankete 

i sl.) 

 

 

Sanja Pahel, socijalni 

pedagog 

Razrednici 

Predavanja i radionice: 

- Pubertet 

- Spolno zdravlje 

- Higijena 

- Poremećaji hranjenja 

- Kontracepcija 

Ukazati na važnost 

pravilne 

prehrane,upoznati ih s 

posljedicama 

poremećaja prehrane, 

brigu o higijenskim 

navikama, potaknuti ih 

na promišljanje o zaštiti 

spolnog zdravlja 

 ( spolno prenosive 

bolesti, neželjena 

trudnoća) 

Tijekom 

godine 

Edukacija 

učenika 8.-ih 

razreda o 

zdravom i 

odgovornom 

načinu života 

 

Primarna 

prevencija 

poremećaja u 

ponašanju 

Potrošni 

materijal 

Procjena i 

samoprocjena (ankete 

i sl.) 

 

Sanja Pahel, socijalni 

pedagog 

Opći školski 
preventivni program 

Osposobljavanje i 
stalna edukacija 
sadašnjih i budućih 
učitelja 

Tijekom 
cijele 
godine 

Permanentno 
obrazovanje 
školskog kadra 
Održavanje 

Smanjiti broj 
mladih koji će 
započeti s 
iskušavanjem 

potrebni 
materijali za 
radionice 

Izrada plakata  
 
Učitelji 
MUP 
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Afirmacija karijere 
uspješnog 
roditeljstva 
 
Organizacija i 
provođenje 
kvalitetnog 
slobodnog vremena 
učenika 
 
Obrazovanje o svim 
aspektima ovisnosti 
u skladu sa 
preporukama MZOŠ 

Pedagoških 
radionica iz 
područja 
pedagoške 
Komunikologije -
stalna suradnja s 
roditeljima 
-različite 
izvannastavne 
aktivnosti – 
kvalitetno 
provođenje 
slobodnog 
vremena 

sredstava 
ovisnosti 

Školska medicina 
Sanja Pahel, socijalni 
pedagog 

Prevencija neprihvatljivog 
ponašanja kroz mrežu mladih 
volontera 

Razvijanje volonterskog 
duha učenika. 

-tijekom 
cijele 
nastavne 

godine 

-grupni rad 
-radionice 
-uključivanje u 

volonterske 
akcije 

Razvijanje 
empatije, 
samopouzdanja i 

osjećaja 
postignuća kod 
učenika. 
 

-potreban 
materijal 

-evaluacijski upitnik za 
sudionike i voditelje 
 

učenici 
Sanja Pahel, socijalni 
pedagog 

Zaklada Sandra Stojić 

Predavanja i radionice na temu 

ovisnosti 

 

Ukazati na štetne učinke 

na zdravlje i razvoj 

Tijekom 

godine 

Radionice i 

predavanja za 

učenike od 5. do 

8. razreda 

 

Primarna 

prevencija 

poremećaja u 

ponašanju 

Potrošni 

materijal 

Procjena i 

samoprocjena (ankete 

i sl.) 

Razrednici 

Sanja Pahel, socijalni 

pedagog 

Edukativno-preventivna 

kampanja „Zdrav za 5!“ 

Prevencija ovisnosti. Tijekom 

godine/ II. 

polugodište 

7. razred Osvještavanje 

učenika o štetnom 

utjecaju sredstava 

ovisnosti 

Potrošni 

materijl 

Evaluacijski upitnik Sanja Pahel, socijalni 

pedagog 

MUP 

Zavod za javno zdravstvo 
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8. GRAĐANSKI ODGOJ 

AKTIVNOST CILJ VRIJEME NAČIN REALIZACIJE NAMJENA AKTIVNOSTI TROŠKOVNIK NAČIN VREDNOVANJA NOSITELJ 

Međupredmetno  Razvijanje predmetne i 

građanske kompetencije 

učenika. 

15 sati tijekom 

godine u 

sklopu svih 

predmeta 

U sklopu svih predmeta inetgrirati i 

korelirati sadržaj građanskog 

odgoja. 

Upoznati učenike sa 

građanskim odgojem –

ljudsko-pravnom, 

političkom, društvenom 

i, međukuluturnom i 

ekološkom dimenzijom 

- Vođenje učeničke mape 

osobnog razvoja . 

Provjera ostvarenih ishoda 

prema Razrednoj mapi za 

Građanski odgoj i 

obrazovanje. 

Učitelji 

Sat razrednika Usvojiti načela poštovanja i 

dostojanstva svake osobe i 

zajedničkog rada na dobrobit 

svih. 

10 sati tijekom 

godine 

Izbori za predsjednika razreda i 

Vijeće učenika, donošđenje 

razrednih pravila, komunikacijske 

vještine i razumijevanje razreda i 

škole kao zajendice 

Razvijati osjećaj 

demokratskog duha u 

razredu. 

- Vođenje učeničke mape 

osobnog razvoja . 

Provjera ostvarenih ishoda 

prema Razrednoj mapi za 

Građanski odgoj i 

obrazovanje. 

Razrednici 

Izvanučioničke 

aktivnosti -RN 

Suradnjom škole i lokalne 

zajendice omogućiti 

učenicima upoznavanje sa 

istraživačkim, volonterskim, 

organizacijskim i proizvodno-

inovativnim aktivnostima. 

10 sati tijekom 

godine 

Odlazak i upoznavanje sa mjesnom 

Crkvom – 2 sata 

Posjet banci (Dan štednje) – 2 sata 

Posjet vatrogasnom domu – 2 sata 

Oblizak umirovljenika – briga za 

starije i nemoćne – 2 sata 

Grad Kutina (kino, kazalište, muzej) 

– 2 sata 

Razvijati volonterske 

sklonosti i odlike 

odgovornih građana kod 

učenika. 

Troškovi prijevoza 

Ulaznice 

Vođenje učeničke mape 

osobnog razvoja . 

Provjera ostvarenih ishoda 

prema Razrednoj mapi za 

Građanski odgoj i 

obrazovanje. 

Razrednici, DVD, Zaklada 

Sandra Stojić, PBZ 

Kutina, Grad Kutina 

(muzej, kino, kazalište), 

defektolog 

Izvanučioničke 

aktivnosti -PN 

Suradnjom škole i lokalne 

zajendice omogućiti 

učenicima upoznavanje sa 

istraživačkim, volonterskim, 

organizacijskim i proizvodno-

inovativnim aktivnostima. 

10 sati tijekom 

godine 

Odlazak i upoznavanje sa mjesnom 

Crkvom – 2 sata 

Predavanja i radionice o filantropiji i 

volontiranju (Zaklada Sandra Stojić, 

Kutina) – 4 sataČišćenje školskog 

okoliša – 2 sata 

Odlazak u muzej/kino/kazalište – 2 

sata 

Razvijati volonterske 

sklonosti i odlike 

odgovornih građana kod 

učenika. 

Troškovi prijevoza 

Ulaznice 

Vođenje učeničke mape 

osobnog razvoja . 

Provjera ostvarenih ishoda 

prema Razrednoj mapi za 

Građanski odgoj i 

obrazovanje. 

Razrednici, DVD, Zaklada 

Sandra Stojić, PBZ 

Kutina, Grad Kutina 

(muzej, kino, kazalište), 

defektolog 

 

Kurikulum 2016./2017. šk.g. na prijedlog ravnateljice uz prethodno pozitivno mišljenje Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i Vijeća učenika usvojio je Školski odbor na sjednici održanoj 30.rujna 

2016. 

Predsjednica Školskog odbora       M.P.      Ravnateljica Melita Posavčić, prof. 

___________________________            Zamjenica ravnateljice Đurđa Krajcar 

Nevenka Šoufek               _______________________________ 


